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มัทธิว
คํานํ า
ผูเขียนหนังสือมัทธิว คือตัวมัทธิวเอง
เขามีอีกชื่อหนึ่งวาเลวี มัทธิวเป็ นศิษย
เอกคนหนึ่งในสิบ สองคนของพระ เยซู
เขาเป็ นคนยิว แตเดิมเขามีอาชีพเป็ น
คนเก็บภาษีมากอน หนังสือมัทธิวนี้เน น
ใหชาวยิวอานโดยเฉพาะ
มัทธิวพยายามเน นใหคน
ยิวเห็น
วา พระ เยซูนี่แหละคือพระ เม ส สิ ยาห
(หมาย ถึง พระ คริสตผู ที่พระเจาไดเจิม
ไวใหเป็ นกษัตริยผูยิ่งใหญของชาว ยิว)
ที่หนังสือพระ คัมภีรเดิมทํานายเอาไววา
จะมา
มัทธิวถึงไดยกขอตางๆในพระ
คัมภีรเดิมมาอางบอยๆ
แตอยางไร
ก็ตามหนังสือเลม
นี้มีใจความสําคัญ
อยูที่คําสัง่ สอนของพระ เยซู ซึ่งเป็ น
ประโยชนกับทุกๆคน รวมถึงคนในสมัย
นี้ดวย
ประวัติบรรพบุรุษของพระเยซู
(ลก. ๓:๒๓-๓๘)
๑ นี่ คือราย

๑ กษัตริยผูยิ่งใหญ พระองคเป็ นลูกหลาน

ชื่อบรรพบุรุษของพระ เยซู

ของดาวิด และ อับราฮัม
๒ อับ ราฮัม มีลูกชื่อ อิส อัค อิส อัคมีลูกชื่อ ยา
โคบ ยา โคบมีลูกชื่อยู ดาห และพี่ น องคน
อื่นๆของยูดาห
๓ ยู ดาหมีลูกกับนางทามารช่ อ
ื เปเรศ และเศ
ราห เปเรศมีลูกชื่อเฮสโรน และเฮสโรนมี
ลูกชื่อราม
๔ รามมีลูกชื่อ อัมมีนาดับ อัมมีนาดับมีลูกชื่อ
นาโชน และนาโชนมีลูกชื่อสัลโมน
๕ สัลโมน มีลูกกับนางราหับชื่อโบอาส โบอาส
มีลูกกับนางรูธชื่อโอเบด และโอเบด มีลูก
ชื่อ เจสซี
๖ เจส ซีมีลูกเป็ นกษัตริยดา วิด ดา วิดมีลูก
ชื่อซา โลม อน แมของซา โลม อนเคยเป็ น
ภรรยาของอุรียาหมากอน

*๑:๒๐
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๗ ซาโลมอนมีลูกชื่อเรโหโบอัม

เรโหโบอัมมี
ลูกชื่ออาบียาห และอาบียาหมีลูกชื่ออาสา
๘ อาสามีลูกชื่อเยโฮชาฟั ท เยโฮชาฟั ทมีลูกชื่อ
โยรัม โยรัมมีลูกชื่ออุสซียาห
๙ อุส ซี ยาหมีลูกชื่อโยธา ม โยธา มมีลูกชื่ออา
หัส และอาหัสมีลูกชื่อเฮเซคียาห
๑๐ เฮเซคี ยาหมีลูกชื่อมนั ส เสห มนั ส เสหมีลูก
ชื่ออาโมนและอาโมนมีลูกชื่อโยสิยาห
๑๑ โยสิ ยาหมีลูกคือเยโคนิ ยาหและพี่ นองคน
อื่นๆของเขา ในเวลานัน
้ พวกชาว ยิวก็ถูก
กวาดตอนไปเป็ นเชลยที่เมืองบาบิโลน
๑๒ หลังจากถูกกวาดตอนไปที่เมืองบา บิ โลน
แลว เย โค นิ ยาหมีลูกชื่อเชอั ลทิ เอล และ
เชอัลทิเอลก็มีลูกชื่อเศรุบบาเบล
๑๓ เศ รุบ บา เบลมีลูกชื่ออาบี ยุด อาบี ยุดมีลูก
ชื่อเอลียาคิม และเอลียาคิมมีลูกชื่ออาซอร
๑๔ อา ซอรมีลูกชื่อศา โดก ศา โดกมีลูกชื่ออา
คิม และอาคิมมีลูกชื่อเอลีอูด
๑๕ เอลีอูดมีลูกชื่อเอเลอาซาร เอเลอาซารมีลูก
ชื่อมัทธาน และมัทธานมีลูกชื่อยาโคบ
๑๖ ยา โคบมีลูกชื่อโย เซฟซึ่งเป็ นสามีของนาง
มารีย และนางมารียก็เป็ นแมของพระเยซู
หรือที่เรียกกันวาพระคริสต
๑๗ ดัง นั น
้ นับตัง้ แตอับ รา ฮัมลงมาจนถึงดา
วิดมีสิบสี่รุน นับจากดาวิดลงมาจนถึงเมื่อถูก
กวาดตอนไปเป็ นเชลยที่เมืองบาบิ โลนก็มีสิบ
สี่รุน และนับตัง้ แตถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
จนถึงพระคริสตก็มีสิบสี่รุน
พระเยซูคริสตมาเกิด
(ลก. ๒:๑-๗)
๑๘ เรื่อง ราวที่พระ เยซูกษัตริยผูยิ่ง ใหญมา

เกิดนัน
้ มีอยูวา มารีย ซึ่งเป็ นแมของพระเยซู
ไดหมัน
้ กับโย เซฟ แตกอนที่เขาจะแตงงาน
กัน มา รียก็ตัง้ ทองขึ้นมาโดยฤทธิ ์ เดชของ
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ๑๙ โยเซฟคูหมัน
้ ของมา
รียนัน
้ เป็ นคนดี ไมอยากใหนางตองอับอาย
ขาย หน า จึงไดตัดสิน ใจที่จะถอนหมัน
้ กับ
นางอยางเงียบๆ ๒๐ ในขณะที่โยเซฟกําลังคิด
เรื่อง นี้อยู ทูตขององคเจาชีวิตมาเขาฝั นโย
เซฟ และบอกวา “โย เซฟ ลูก หลานของดา
วิด *ไมตองกลัวที่จะรับมา รียมาเป็ นภรรยา

ลูกหลานของดาวิด หมายถึง ผท
ู ี่สืบเชื้อสายมาจากครอบครัวของดาวิด กษัตริยองค
ที่ ๒ ของอิสราเอล เมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ ปี กอนพระเยซูคริสตมา
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หรอก เพราะเด็กในทองของนางนัน
้ เกิดจาก
ฤทธิ ์ เดชของพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ ๒๑ มา รีย
จะคลอดลูกชาย ใหตัง้ ชื่อเด็กนัน
้ วา ‘เยซู’
*เพราะเขาจะชวยคนของเขาใหพนจากบาป
ทัง้ หลายของพวกเขา”
๒๒ เรื่องทัง
้ หมด นี้เกิด ขึ้นเพื่อจะไดเป็ นไป
ตามที่องคเจาชีวิตเคยพูดผานมาทางผูพูด
แทนพระเจา ที่วา
๒๓ “จะมีหญิงพรหมจารีตง
ั ้ ทอง และคลอด
ลูกชาย
ซึ่งคนจะเรียกเขาวา ‘อิมมานูเอล’ †
ที่แปลวา ‘พระเจาอยูกับเรา’”
๒๔ เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นมา เขาก็ทําตามคํา สัง
่
ของทูตองคนัน
้ และรับมา รียมาเป็ นภรรยา
๒๕ แตโย เซฟไม ไดมีเพศสัมพันธกับเธอ จน
กระทัง่ มารียคลอดลูกชายแลว โยเซฟตัง้ ชื่อ
เด็กวา “เยซู”
พวกโหราจารยเขาเฝ าพระเยซู
๑ พระ

๒ ในแควนยู เดีย
เยซู

เกิดที่หมูบานเบธเล เฮม
ในสมัยของกษัตริยเฮ
โรด ‡ตอ มามีพวกโหราจารยเดิน ทางมา
จากทิศตะวัน ออกเขามาที่เมืองเยรูซาเล็ม
๒ มาถามวา “รูหรือเปลาวาเด็กคนนั น
้ ที่เกิด
มาเป็ นกษัตริยของชาว ยิวอยูที่ไหน พวก
เราเห็นดวงดาวของพระองคข้ น
ึ อยูทางทิศ
ตะวัน ออก จึงเดิน ทางมาเพื่อกราบไหวบูชา
พระองค” ๓ เมื่อกษัตริยเฮโรดไดยินก็วุนวาย
ใจมาก รวมถึงชาวเมืองเยรูซาเล็มทุก คน
ดวย ๔ กษัตริยเฮ โรดจึงเรียกใหพวกหัวหน า
นักบวช และพวกครูสอนกฎปฏิบัติทุก คนมา
ประชุมกัน และถามวา “พระ คริสต ควรจะ
เกิดที่ไหน” ๕ พวก เขาตอบวา “ที่เบธเล เฮม
ในแควนยู เดียครับทาน เพราะผู พูด แทน
พระเจา เขียนไววา
๖ ‘หมูบานเบธเลเฮมในแผนดินยูดาห
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พวก เจาไมใชแคหมูบานกระ จอกๆหมูบาน
หนึ่งในแผนดินยูดาห
เพราะจะมีผูนําคนหนึ่งออกมาจากพวกเจา
เป็ นผู ที่จะมาเลีย
้ งดูอิสราเอล ประชาชนของ
เรา’” ¶
๗ กษัตริยเฮ โรด จึงเชิญพวกโหราจารยมา
พบอยางลับๆและถามพวกเขาวาไดเห็นดาว
ดวงนัน
้ ครัง้ แรกเมื่อไหร ๘ แลวกษัตริยเฮโรด
สงพวกโหราจารยไปที่หมูบานเบธเล
เฮม
และสัง่ วา “ไปตามหาเด็กคนนัน
้ เจอเมื่อไหร
ใหรีบกลับมาบอก เราจะไดไปนมัสการเด็ก
คนนัน
้ ดวย”
๙ เมื่อกษัตริยเฮ โรดสัง
่ เสร็จแลว
พวก
โหราจารยก็ตามดาวดวงนัน
้ ที่พวกเขาเห็น
ขึ้นอยูทางทิศตะวัน ออกไป ดาวดวงนัน
้ นํ า
พวกเขาไปหยุดอยูเหนือที่ที่เด็กชายคนนัน
้
อยู ๑๐ เมื่อพวกโหราจารยเห็นอยางนัน
้ ก็ดีใจ
มาก ๑๑ จึงพากันเขาไปในบาน และพบเด็ก
ชายกับมา รียแมของเด็ก พวกเขาจึงกราบ
ไหวบูชาเด็กนัน
้ พรอมกับเอาทองคํา กํายาน
และมดยอบ §ออกมาใหเป็ นของขวัญกับเด็ก
ชาย ๑๒ พระเจาไดมาเตือนพวกโหราจารยใน
ความฝั น ไมใหกลับไปหากษัตริยเฮโรด พวก
เขาจึงใชเสนทางอื่นกลับไปบานเมืองของตน
โยเซฟกับมารียพาพระเยซูหนี ไปอียิปต
๑๓ เมื่อพวกโหราจารยกลับไปแลว
ทูต
ขององคเจาชีวิตมาเขาฝั นโย เซฟและบอก
วา “ลุกขึ้น พาเด็กกับแมของเด็กหนีไปอยูที่
อียิปต แลวใหอยูที่นัน
่ จนกวาจะบอกใหกลับ
มา เพราะกษัตริยเฮ โรด กําลังจะสงคนมา
ตามฆาเด็กคนนี้”
๑๔ โย เซฟจึงลุกขึ้น และพาเด็กพรอมกับ
แมของเด็กออกเดินทางไปอียิปตในคืนนัน
้
เลย ๑๕ พวกเขาอยูที่นัน
่ จนกษัตริยเฮ โรด
ตาย ซึ่งก็เป็ นไปตามที่องคเจาชีวิตเคยพูด

*๑:๒๑

เยซู มาจากชื่อโยชูวา เป็ นชื่อที่นิยมใชกันในสมัยนัน
้ แปลวา พระยาหเวหชวยใหรอด

†๑:๒๓

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๗:๑๔

‡๒:๑

เฮโรด เฮโรด เฮโรดที่ ๑ (มหาราช) ผูปกครองแควนยูเดีย อยูในชวง ๔๐-๔ ปี กอนพระ
เยซูเกิด ความจริงแลวพระเยซูเกิดกอนเฮโรดมหาราชตาย คือในปี กอนเริ่ม ค.ศ. ๔ ปี
¶๒:๖ อางมาจากหนั งสือ มีคาห ๕:๒
§๒:๑๑

กํายาน และมดยอบ คือ เครื่องหอมที่มีราคาแพง
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มัทธิว ๓:๑๐

ผานมาทางผู พูด แทน พระเจา วา “เราได
เรียกลูกของเราออกมาจากอียิปต” *

งานของยอหนผูทําพิธีจุมนํ ้า

เฮโรดฆาพวกเด็กชาย
ในหมูบานเบธเลเฮม

(มก. ๑:๑-๘; ลก. ๓:๑-๙,
๑๕-๑๗; ยน. ๑:๑๙-๒๘)

๑๖ เมื่อกษัตริยเฮ

โรด
รูวาโดนพวก
โหราจารยหลอก ก็โกรธมาก จึงสัง่ ใหคนไป
ฆาเด็กผูชายทุกคนที่มีอายุตัง้ แตสองขวบลง
มาที่อยูในหมูบานเบธเลเฮม และบริเวณใกล
เคียงแถวนัน
้
เพราะพวกโหราจารยบอกกับ
กษัตริยวา พวกเขาเห็นดวงดาวปรากฏขึ้น
ครัง้ แรกเมื่อสองปี มาแลว ๑๗ ซึ่งเป็ นไปตาม
ที่องคเจาชีวิตเคยพูดผานเยเร มี ยาห ผู พูด
แทนพระเจาวา
๑๘ “ฟั งเสียงในหมูบานรามาห
เป็ นเสียงรองไหดวยความเสียใจยิ่ง
คือเสียงรองไหของราเชลเรื่องลูกๆของเธอ
เธอก็ไมยอมใหใครปลอบโยน
เพราะลูกๆ
ของเธอตายแลว” †
โยเซฟและมารียกลับจากอียิปต
๑๙ หลังจากกษัตริยเฮโรดตายแลว

ทูตของ
องคเจาชีวิตเขาฝั นโย เซฟซึ่งอยูที่อียิปตวา
๒๐ “ลุกขึ้น ใหพาทัง
้ เด็กและแมของเด็กกลับ
ไปที่แผนดินอิสราเอล เพราะคนที่ตองการจะ
ฆาเด็กคนนี้ ตายไปหมดแลว”
๒๑ โย เซฟจึงลุกขึ้นแลวพาเด็กและแมของ
เด็กกลับไปที่อิสราเอล ๒๒ แตเมื่อโย เซฟรูวา
อา รเค ลา อัส ‡ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของแควนยู
เดียแทนกษัตริยเฮ โรดผูเป็ นพอ เขาก็กลัว
ไมกลากลับไปแควนยู เดีย โย เซฟได รับคํา
เตือนในความฝั นใหเดินทางไปที่แควนกาลิ ลี
๒๓ เขาไปอยูที่เมืองนา ซา เร็ธ เพื่อใหเป็ นจริง
ตามที่องคเจาชีวิตเคยพูดไวเกี่ยวกับพระ
คริสต ผานมาทางพวกผู พูด แทน พระเจา ที่
วา “คนจะเรียกเขาวา ชาวนาซาเร็ธ”
*๒:๑๕
†๒:๑๘

๑ ในเวลานั น
้

๓ ประกาศสัง่ สอนอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง

ยอหนผูทําพิธี จุม นํ้ า เริ่ม

แลงในแควนยูเดีย ๒ เขาประกาศวา “กลับตัว
กลับใจเสีย ใหม เพราะอาณาจักรแหงสวรรค
¶ใกลมาถึงแลว” ๓ อิสยาห ผูพูดแทนพระเจา
ไดพูดถึงยอหนคนนี้วา
“มีเสียงคนรองตะโกนอยูในที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลงวา
‘เตรียมทางใหองคเจาชีวิต
และทําทางสําหรับพระองคใหตรง’” §
๔ เสื้อผาของยอหนทําจากขนอูฐ และเขา
ใชหนังสัตวคาดเอว เขากินตัก
๊ แตน **และนํ้ า
๕
ผึ้งป าเป็ นอาหาร ในเวลานัน
้ มีคนจํานวน
มากจากเมืองเยรูซาเล็ม ทัว
่ แควนยูเดีย และ
แถวๆบริเวณแมน้ํ าจอรแดนทัง้ หมด ตางก็
ออกมาฟั งยอหนสัง่ สอน ๖ พวกเขาสารภาพ
ความผิดบาปทัง้ หลายของตน และยอหนทํา
พิธีจุมนํ้ าใหกับพวกเขาในแมน้ํ าจอรแดน
๗ เมื่อยอหนเห็นพวกฟา ริ สี และพวกสะ ดู
สี เป็ นจํานวนมากพากันมา จะใหเขาทําพิธี
จุม นํ้ าให ยอหนพูดกับพวกเขาวา “ไอชาติ
อสรพิษ ใครเตือนใหพวกแกหลบหนีจากการ
ลงโทษของพระเจาที่กําลังจะมาถึง ๘ พิสูจน
ใหดูสิวาแกกลับตัวกลับใจแลวจริงๆ ๙ อยา
นึกเอาเองวา
‘พวกเราไมถูกลงโทษหรอก
เพราะพวกเราเป็ นลูก หลานของอับ ราฮัม’ โธ
เอย ผมจะบอกใหรูวา พระเจาสามารถเสก
กอนหินพวก นี้ใหกลายเป็ นลูกหลานของอับ
รา ฮัมก็ได ๑๐ ขวานไดเตรียมไวพรอมแลว

อางมาจากหนังสือ โฮเชยา ๑๑:๑
อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๓๑:๑๕

‡๒:๒๒ อารเคลาอัส เป็ นกษัตริยปกครองแควนยู เดีย ตัง
้ แตเฮโรดมหาราชผูเป็ นพอตายใน
ปี กอน ค.ศ. ๔ ไปจนกระทัง่ พวกโรมันเนรเทศพระองคไปอยูที่ประเทศกอล ในปี ค.ศ. ๖
¶๓:๒ อาณาจักรแหงสวรรค มีความหมายเดียวกับอาณาจักรของพระเจา ในหนั งสือมาระโก
กับหนังสือลูกา มัทธิวเขียนใหกับคนยิว คนยิวจะใชคําวาสวรรคแทนพระเจา
§๓:๓ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๔๐:๓
**๓:๔ ตัก
๊ แตน ตามกฎของโมเสสอนุญาตใหกินเป็ นอาหารได ดูจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๑:๒๑๒๒

มัทธิว ๓:๑๑
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เพื่อจะโคนตนไมทุกตน *ที่ไมเกิดผลดี แลว
เอาไปโยนทิง้ ในกองไฟ
๑๑ ผมทําพิธีจุมใหดวยนํ้ า เพื่อใหรูวาพวก
คุณไดกลับตัวกลับใจแลว
แตจะมีผูหนึ่ง
ที่มาทีหลังผม ยิ่ง ใหญกวาผมมาก ขนาด
รองเทาสานของเขา ผมยังไมดีพอที่จะถอด
ใหเลย
เขาจะทําพิธีจุมใหกับพวกคุณดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ และดวยไฟ ๑๒ มือของ
เขาถือพลัว
่ พรอมแลวที่จะสะสางลานขาวจน
ทัว
่ และจะแยกแกลบออกจากขาว †จะเก็บ
ขาวไวในยุง ฉางของเขา สวนแกลบก็เอาไป
เผากับไฟที่ไมมีวันดับ”
ยอหนทําพิธีจุมนํ ้าใหพระเยซู
(มก. ๑:๙-๑๑; ลก. ๓:๒๑-๒๒)
๑๓ ในเวลานั น
้

พระ เยซูเดินทางจากแควน
กา ลิ ลี มาหายอหนที่แมน้ํ าจอรแดน เพื่อให
ยอหนทําพิธี จุม นํ้ าให ๑๔ แตยอหนไมยอมทํา
ให เขาบอกวา “อาจารยตองเป็ นคนทําใหผม
ไมใชผมทําใหอาจารย”
๑๕ แตพระเยซูตอบวา “ตอนนี้ ใหเป็ นอยาง
นี้ไปกอน เพราะพวกเราควรทําทุกอยางตาม
ที่พระเจาตองการ” ยอหนถึงยอมทําพิธี จุม
นํ้ า ใหพระองค ๑๖ ทันทีที่พระองคโผลข้ น
ึ มา
จากนํ้ า ทองฟ าก็เปิ ดออก และพระองคก็เห็น
พระ วิญญาณของพระเจาเหมือนนกพิราบลง
มาอยูเหนือพระองค ๑๗ มีเสียงพูดจากสวรรค
วา “ทานผูนี้คือลูกรักของเรา เราภูมิใจในตัว
ทานมาก”
มารมาลองใจพระเยซู
(มก. ๑:๑๒-๑๓; ลก. ๔:๑-๑๓)
๑ แลวพระ

มัทธิว ๔:๑๑

ลองใจพระองค ๒ หลังจากพระ เยซูอดอาหาร
มาเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน พระองคก็หิว
จัด ๓ มารจึงมายัว
่ ยุพระองควา “ถาเป็ นลูก
พระเจาจริง
ก็สัง่ หินพวก นี้ใหกลายเป็ น
ขนมปั งสิ”
๔ พระเยซูตอบวา “พระคัมภีร เขียนไววา
‘ชีวิตที่เที่ยง แทไมไดข้ น
ึ อยูกับขนมปั งเพียง
อยางเดียว
แตอยูไดดวยคํา พูดทุกคําที่มาจากพระเจา’”
‡
๕ จากนั น
้ มารก็นําพระองคไปยังเมือง

เยรูซาเล็มและไปยืนกันอยูบนจุดสูงสุดของ
วิหาร ๖ แลวมารก็ทาพระ เยซูวา “ถาเป็ นลูก
พระเจาจริง ก็กระโดดลงไปเลย เพราะพระ
คัมภีรเขียนไววา
‘พระเจาจะสัง่ ใหทูตของพระองคคุมครอง
ทาน
และเหลาทูตสวรรคก็จะรับทานไว
เพื่อไมใหเทาของทานกระแทกหิน’” ¶
๗ พระ เยซูตอบมารวา “แตพระ คัมภีรก็
เขียนไวเหมือนกันวา ‘อยาไดลองดีกับองค
เจาชีวิต พระเจาของเจา’” §
๘ อีกครัง
้ หนึ่ง มารนํ าพระ เยซูไปที่ภูเขาที่
สูงที่สุด เพื่อพระองคจะไดเห็นอาณาจักรใน
โลกทัง้ หมดและความเจริญรุงเรืองของพวก
มัน ๙ แลวมารก็ทาพระเยซูวา “ถากราบไหว
บูชาเรา เราก็จะยกทัง้ หมดที่เห็นนี้ให”
๑๐ พระเยซูจึงตอบวา “ไปใหพน ไอซาตาน
เพราะพระคัมภีรเขียนไววา
‘เจาจะตองกราบไหวบูชาองคเจาชีวิตพระเจา
ของเจา
และรับใชพระองคแตเพียงผูเดียว’” **
๑๑ มารจึงไปจากพระองค
และเหลาทูต
สวรรคก็มารับใชพระองค

๔ ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง
*๓:๑๐

วิญญาณ

ก็พาพระ เยซูไป
เพื่อใหมารมา

ตนไมทุกตน หมายถึง คนทัว
่ ไป ตนไมที่ไมเกิดผล คือคนที่ไมยอมเชื่อ ฟั งพระเยซู
จะตองถูกโคนลงเหมือนกับตนไม
†๓:๑๒ จะแยกแกลบออกจากขาว หรือการฝั ดขาว ยอหน หมายถึง พระเยซูจะแยกคนดี
ออกจากคนชัว
่
‡๔:๔ อางมาจากหนั งสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๘:๓
¶๔:๖ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๙๑:๑๑-๑๒
§๔:๗ อางมาจากหนั งสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๑๖
**๔:๑๐ อางมาจากหนั งสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๑๓

มัทธิว ๔:๑๒
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มัทธิว ๕:๙

พระเยซูสอนและรักษาประชาชน
พระเยซูเริ่มงานในแควนกาลิลี
(มก. ๑:๑๔-๑๕; ลก. ๔:๑๔-๑๕)

(ลก. ๖:๑๗-๑๙)
๒๓ พระเยซูเดิน ทางไปทัว
่ แควนกาลิ ลี

เยซูไดขาววายอหนถูกจับขัง
คุก พระองคกลับไปที่แควนกา ลิ ลี ๑๓ แลว
ยายจากเมืองนาซาเร็ธ ไปอยูที่เมืองคาเปอร
นาอุม ที่อยูริมฝั ่ งทะเลสาบกาลิ ลีในเขตแดน
เศบู ลุนและ นัฟ ทาลี ๑๔ เพื่อใหเป็ นไปตามที่
อิสยาห ผูพูดแทนพระเจา ไดพูดวา
๑๕ “ดินแดนเศบูลุน และดินแดนนั ฟทาลี
ที่ตงั ้ อยูริมฝั ่ งทะเลสาบกา ลิ ลี ทางทิศตะวัน
ตกของแมน้ํ าจอรแดน
คือแควนกาลิลีซ่ งึ เป็ นที่อยูของคนที่ไมใชยิว
๑๖ คนที่นัง
่ อยูในความ มืดไดเห็นแสง สวางที่
ยิ่งใหญ
แสงสวางก็ไดสองมาถึงคนที่อยูในดินแดนใต
เงาแหงความตายนัน
้ แลว” *

เพื่อ
สัง่ สอนคนตามที่ประชุมชาวยิว และประกาศ
ขาวดีเกี่ยว กับอาณาจักรแหงสวรรคใหทุก
คนรู นอกจากนี้ยังไดรักษาโรค ภัยไข เจ็บ
ตางๆใหกับคนในเมืองจนหายดวย ๒๔ ทําให
ชื่อ เสียงของพระองคเลื่อง ลือไปทัว
่ ประเทศ
ซีเรีย ผูคนแหกันมาหาพระ เยซู เขาพาคน
ที่เจ็บ ป วยทน ทุกขทรมานดวยโรคตางๆ
คนถูกผี สิง คนเป็ นลมบาหมู และคนเป็ น
อัมพาตมาดวย
แลวพระองคไดรักษาพวก
เขาจนหายหมดทุกคน ๒๕ คนจํานวนมากพา
กันติดตามพระองค มีทัง้ คนจากแควนกาลิ ลี
แควนเดคา โป ลิศ †เมืองเยรูซาเล็ม แควนยู
เดีย และดิน แดนทางตะวัน ออกของแมน้ํ า
จอรแดน

พระเยซูเลือกศิษยบางคน

เกียรติท่ม
ี าจากพระเจา

๑๒ เมื่อพระ

(มก. ๑:๑๖-๒๐; ลก. ๕:๑-๑๑)
๑๗ ตัง
้ แตนัน
้ มา

พระ เยซูไดเริ่มประกาศ
วา “กลับตัวกลับใจเสีย ใหมเพราะอาณาจักร
แหงสวรรคใกลเขามาแลว”
๑๘ วันหนึ่ ง ขณะที่พระเยซูกําลังเดินอยูริม
ฝั ่ งทะเลสาบกา ลิ ลี พระองคมอง เห็นพี่ น อง
สองคนคือ ซี โมนที่คนเรียก วา เป โตร และ
อัน ดรูวนอง ชายของเขา กําลังเหวี่ยงแหจับ
ปลากันอยู
เพราะพวกเขาเป็ นชาวประมง
๑๙ พระองคพูดกับเขาวา
“ตามเรามาเถอะ
เราจะสอนใหจับคนแทนจับปลา” ๒๐ ทัง้ สอง
คนก็ทิง้ แหและติดตามพระองคไปทันที
๒๑ เมื่อพระองคเดินตอไปอีกหน อยหนึ่ ง ก็
เห็นพี่ น องอีกสองคนคือ ยาก อบ ลูกชาย
ของเศเบดี กับยอหนน องชายของเขา กําลัง
ซอมแซมแหกับพอของพวกเขาอยูในเรือ
แลวพระองคเรียกพี่ น องสองคน นี้มา ๒๒ ทัง้
ยาก
อบและยอหนก็เลยลาพอและทิง้ เรือ
แลวพวกเขาตามพระองคไปทันที

*๔:๑๖
†๔:๒๕

(ลก. ๖:๒๐-๒๓)
๑ เมื่อพระ

๕ จํานวนมาก

เยซูเห็นผูคนตามมาเป็ น
พระองคไดข้ น
ึ ไปบนภูเขา
และนัง่ อยูที่นัน
่
พวกศิษยเขามาหาพระองค
๒ พระองคจึงเริ่มสอนพวกเขาวา
๓ “คนที่รูตัววาตองการพระเจา
มีเกียรติ
จริงๆ
เพราะเขาไดเป็ นสวนหนึ่งในอาณาจักรแหง
สวรรค
๔ คนที่โศกเศรา มีเกียรติจริงๆ
เพราะพระเจาจะปลอบโยนเขา
๕ คนที่มีจิตใจออนโยน มีเกียรติจริงๆ
เพราะพระเจาจะใหโลกนี้กับเขา
๖ คนที่หิวกระหายที่จะทําตามใจพระเจา
มีเกียรติจริงๆเพราะพระเจาจะทําใหเขาอิ่ม
ใจ
๗ คนที่มีจิตใจเมตตา มีเกียรติจริงๆ
เพราะพระเจาจะเมตตาเขา
๘ คนที่มีจิตใจบริสุทธิ ์ มีเกียรติจริงๆ
เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
๙ คนที่สรางสันติ มีเกียรติจริงๆ

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๙:๑-๒

เดคาโปลิศ เป็ นภาษากรีก หมายถึง เมือง ๑๐ เมืองเป็ นชื่อของแควนหนึ่งที่ประกอบ
ดวยเมือง ๑๐ เมือง ตัง้ อยูบริเวณฝั ่ งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี

มัทธิว ๕:๑๐
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เพราะพระเจาจะเรียกเขาวาเป็ นลูก
๑๐ คนที่โดนขมเหงรังแกเพราะทําตามความ
ตองการของพระเจา
มีเกียรติจริงๆเพราะเขาไดเป็ นสวนหนึ่งใน
อาณาจักรแหงสวรรค
๑๑ คนที่โดนดูถูก โดนขมเหงรังแก และโดน
ใสรายป ายสี
เพราะติดตามเรา มีเกียรติจริงๆ
๑๒ ใหดีใจและมีความ สุขเถอะ
เพราะ
พระเจาไดเก็บรางวัลอันยิ่ง
ใหญไวใหกับ
คุณแลวที่บนสวรรค เพราะพวกผู พูด แทน
พระเจาในสมัยกอนก็โดนขมเหงอยางเดียว
กับคุณนี่แหละ
เกลือและแสงสวาง
(มก. ๙:๕๐; ๔:๒๑; ลก. ๑๔:๓๔-๓๕; ๘:๑๖)
๑๓ พวกคุณเป็ นเกลือ *ของโลก นี้

ถาเกลือ
หมดรสเค็มแลว จะทําใหเค็มอีกไดอยางไร
มันไมมีประโยชนอะไรอีกแลว นอกจากเอา
ไปทิง้ ใหคนเหยียบยํ่า ๑๔ พวกคุณเป็ นแสง
สวางของโลก เมืองที่สรางอยูบนภูเขาจะเอา
ไปซอนไวไมใหคนเห็นก็ไมได ๑๕ เหมือนกับ
เมื่อจุดตะเกียง ก็ไมมีใครเอาไปไวใตถัง แต
จะเอาไปตัง้ ไวบนเชิงตะเกียง เพื่อจะไดสอง
สวางใหกับทุก คนที่อยูในบาน ๑๖ พวกคุณก็
เหมือนกัน ใหสองสวางออกไปเพื่อคนจะได
เห็นความดีที่คุณทํา และจะไดสรรเสริญพระ
บิดาของคุณที่อยูบนสวรรค
พระเยซูส่ง
ั สอนเกี่ยวกับกฎปฏิบัติ

มัทธิว ๕:๒๙

ดวย คนนัน
้ ก็จะเป็ นคนที่เล็ก น อยที่สุดใน
อาณาจักรแหงสวรรค แตคนที่เชื่อ ฟั งกฎ
ปฏิบัติและสอนใหคนอื่นเชื่อ ฟั งดวย คนๆ
นัน
้ ก็จะเป็ นคนที่ยิ่ง ใหญในอาณาจักรแหง
สวรรค ๒๐ เพราะเราจะบอกใหรูวา ถาพวก
คุณไมไดเชื่อ ฟั งพระเจามากไปกวาที่พวกครู
สอนกฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีเชื่อ ฟั งพระองค
คุณก็จะไมมีวันไดเขาไปในอาณาจักรแหง
สวรรค
เรื่องความโกรธ
๒๑ พวกคุณคงเคยไดยินที่เขาพูดกับคน

สมัยกอนวา ‘อยาฆาคน’ ‡แตถาใครทํา คน
นัน
้ จะตองถูกลงโทษ ๒๒ แตเราจะบอกใหรู
วา แคคนที่โกรธพี่นองของตัวเองก็ถูกตัดสิน
วาผิดแลว และคนที่วาพี่ น องของตัว เองวา
‘ไอปัญญาออน’
เขาจะตองถูกสอบสวนใน
ศาลสูง และใครก็ตามที่วาคนอื่น ‘ไอโง’ เขา
ก็เสี่ยงตอบึงไฟนรกแลว
๒๓ ดัง
นัน
้ ถาคุณนํ าเครื่องบูชามาถึงแทน
บูชา และนึกขึ้นไดวา พี่ น องมีปัญหากับคุณ
ในสิ่งที่คุณทําไป ๒๔ ใหวางเครื่องบูชานัน
้ ไว
และกลับไปคืนดีกับพี่ น องคนนัน
้ กอน แลว
คอยกลับมาถวายเครื่องบูชา
๒๕ ถามีใครฟ อง รองคุณ ก็ใหรีบปรับความ
เขาใจกับเขาในระหวางทางที่กําลังไปศาล
ไมอยางนัน
้ เขาจะสงตัวคุณใหผู
พิพากษา
แลวผู พิพากษาจะสงคุณไปใหผู คุมเอาไปขัง
คุก ๒๖ เราจะบอกใหรูวา คุณจะถูกขังจนกวา
จะใชหนี้ครบทุกบาททุกสตางค

๑๗ อยาคิดวาเรามายกเลิกกฎ

ปฏิบัติของ
โมเสส หรือมายกเลิกขอความที่ผู พูด แทน
พระเจาเขียนไว เราไมไดมายกเลิกแตมาทํา
ใหมันสําเร็จ †๑๘ เราจะบอกใหรูวา ตราบใดที่
ฟ าและดินยังอยู จะไมมีวันที่ตัวหนังสือตัว
เล็กๆหรือจุดเล็กๆสักจุดเดียวจะหายไปจาก
กฎปฏิบัติ จนกวาทุกอยางจะเกิดขึ้นจริงตาม
๑๙ คนที่ไมยอมเชื่อ ฟั งขอเล็กๆขอหนึ่ ง
นัน
้
ในกฎ ปฏิบัติ แลวยังสอนใหคนอื่นไมเชื่อ ฟั ง
*๕:๑๓
†๕:๑๗

เรื่องการมีชู
๒๗ พวกคุณคงเคยไดยินคําพูดที่วา

‘อยา
เป็ นชูกับสามีภรรยาเขา’ ¶๒๘ แตเราจะบอก
คุณวา แคมองผู หญิงแลวเกิดความใคร ก็
ถือวาคุณเป็ นชูทางใจกับผู หญิงคนนัน
้ แลว
๒๙ ดัง นั น
้ ถาตาขวาของคุณทําใหคุณทําบาป
ก็ใหควักทิง้ ไปเลย เพราะเสียอวัยวะไปสวน
หนึ่ง
ก็ยังดีกวาถูกโยนลงไปในนรกทัง้ ตัว

เกลือ ในสมัยพระเยซู คนใชเกลือหมักเนื้อไมใหเนา

แตมาทําใหมันสําเร็จ ในภาษาเดิม ประโยคนี้อาจจะแปลไดหลายอยาง เชน “เกิด
ขึ้นจริงตามนัน
้ ” หรือ “ทําใหเห็นถึงความ หมายที่แทจริงของมัน” หรือ “ทําใหบรรลุถึงเป า
หมาย”
‡๕:๒๑ อางมาจากหนั งสือ อพยพ ๒๐:๑๓ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๗
¶๕:๒๗ อางมาจากหนั งสือ อพยพ ๒๐:๑๔ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๘

มัทธิว ๕:๓๐
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๓๐ ถามือขวาของคุณทําใหคุณทําบาป

ก็ให
ตัดทิง้ ไปเลย เพราะเสียอวัยวะไปสวนหนึ่งก็
ยังดีกวาจะตองตกนรกทัง้ ตัว
เรื่องการหยา ราง
(มธ. ๑๙:๙; มก. ๑๐:๑๑-๑๒; ลก. ๑๖:๑๘)
๓๑ มีคําพูดวา

‘ถาใครจะหยากับภรรยา ก็
ใหทําหนังสือหยา *ใหกับภรรยา’ ๓๒ แตเรา
จะบอกคุณวา
ใครก็ตามที่หยากับภรรยา
ยกเวนหยาเพราะเรื่องการทําบาปทางเพศ ก็
ทําใหภรรยามีชูเมื่อเธอไปแตงงานใหม และ
ผูชายที่มาแตงงานกับเธอก็ถือวามีชูดวย
เรื่องการสาบาน
๓๓ พวกคุณคงเคยไดยินที่เขาพูดกับคน

สมัยกอนวา ‘อยาผิดคําสาบาน ตองทําตาม
คําสาบานที่ใหไวกับองคเจาชีวิต †’ ๓๔ แต
เราขอบอกวาอยาสาบานเลย
ไมตองอาง
ถึงสวรรค
เพราะสวรรคนัน
้ เป็ นที่นัง่ ของ
พระเจา ๓๕ ไมตองอางถึงโลก นี้ เพราะโลก
นี้เป็ นที่วางเทาของพระเจา ‡ไมตองอางถึง
เมืองเยรูซาเล็ม เพราะเมืองเยรูซาเล็มเป็ น
เมืองของกษัตริยผูยิ่ง ใหญ ๓๖ ไมตองอาง
โดยเอาหัวเป็ นประกัน เพราะเสนผมสักเสน
คุณก็ยังไมมีปัญญาทําใหมันขาวหรือดําได
เลย ๓๗ ถา ‘ใช’ ก็บอกวา ‘ใช’ ถา ‘ไม’ ก็บอก
วา ‘ไม’ พูดแค นี้พอแลว พูดมากกวานี้ก็มา
จากมาร

*๕:๓๑

¶๓๙ แตเราขอบอกวา

ใหรักศัตรู
(ลก. ๖:๒๗-๒๘, ๓๒-๓๖)
๔๓ พวกคุณคงเคยไดยินคําพูดที่วา

‘รัก
เพื่อนบาน §และเกลียดชังศัตรู’ ๔๔ แตเราขอ
บอกคุณวา ใหรักศัตรูของคุณ และอธิษฐาน
๔๕ เพราะถาทําอยาง
เผื่อคนที่ขมเหงคุณ
นี้ คุณก็จะเป็ นลูกที่แทจริงของพระ บิดาใน
สวรรค พระองคทําใหดวงอาทิตยสองสวาง
ใหทงั ้ คนดีและคนชัว
่
ใหฝนตกกับทัง้ คนที่
๔๖ ถาคุณ
ทําถูกและคนที่ทําผิดเหมือนกัน
รักแตคนที่รักคุณ แลวมันมีอะไรพิเศษตรง
ไหน แมแตคนเก็บภาษี ก็ยังรักคนที่รักเขา
เหมือนกัน ๔๗ ถาทักทายแตเพื่อน คุณไดทํา
อะไรพิเศษไปกวาคนอื่นๆหรือ เพราะคนที่
**ก็ทําอยางนั น
ไมรูจักพระเจา
้ เหมือนกัน
๔๘ ดัง นั น
้ พระ บิดาของพวกคุณบนสวรรคดี
พรอมขนาดไหน ก็ใหพวกคุณดี พรอมขนาด
นัน
้ ดวย
เรื่องการให

๖ อื่น เพราะคุณจะไมไดรับรางวัลจากพระ

(ลก. ๖:๒๙-๓๐)
ตา ฟั นตอฟั น’

แก แคนคนที่ทําผิดตอคุณ ถาใครตบแกม
ขวาของคุณ
ก็หันแกมซายใหเขาตบดวย
๔๐ ถาใครฟ อง รองเอาเสื้อของคุณ ก็แถมเสื้อ
๔๑ ถาใครบังคับใหคุณ
คลุมใหเขาไปดวย
แบกของไปกับเขาหนึ่งกิโลเมตร ก็แบกไป
สองกิโลเมตรเลย ๔๒ ถาใครมาขออะไรจาก
คุณก็ใหเขาไป อยาหันหน าหนีไปจากคนที่
มาขอยืมคุณเลย

๑ ระวังใหดี

เรื่องการแก แคน
๓๘ พวกคุณคงเคยไดยินคําพูดที่วา

มัทธิว ๖:๒

‘ตาตอ
อยาคิด

อยาทําความ ดีเพื่ออวดคน

บิดาของคุณที่อยูบนสวรรค ๒ เวลาที่คุณชวย
เหลือคนจน ก็อยาไปทําเหมือนกับพวกหน า

อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑

†๕:๓๓

ตองทําตาม … องคเจาชีวิต ดูที่ เลวีนิติ ๑๙:๑๒ กันดารวิถี ๓๐:๒ และ เฉลยธรรม
บัญญัติ ๒๓:๒๑
‡๕:๓๕

ในหนังสืออิส ยาห ๖๖:๑ พระเจาบอกวาสวรรคเป็ นที่นัง่ ของพระองค และโลก
เป็ นที่วางเทาของพระองค ถาสาบานโดยอางถึงสิ่งตางๆเหลา นี้ก็เทากับวาอางถึงพระเจาดวย
์ ิทธิข
์ องพระเจา ดูไดจากหนังสือ
ซึ่งคนยิวในสมัยพระ เยซูถือวาไมใหเกียรติกับชื่ออันศักดิส
มัทธิว ๒๓:๒๒
¶๕:๓๘ อางมาจากหนั งสือ กันดารวิถี ๒๑:๒๔ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๒๐
§๕:๔๓ อางมาจากหนั งสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
**๕:๔๗

คนที่ไมรูจักพระเจา ในภาษาเดิมใชคําวา คนที่ไมใชยิว

มัทธิว ๖:๓
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ซื่อใจคด *ที่ชอบเป าแตรในที่ ประชุม หรือ
ตามทองถนนเพื่อใหคนมาดูและชมเชยเขา
เพราะจริงๆแลว เราจะบอกใหรูวา พวกเขาก็
ได รับคําชมนัน
้ เป็ นรางวัลไปเรียบรอยแลว
๓ แตเมื่อชวย เหลือคนจน ก็อยาใหมือซายรู
วามือขวาทําอะไร ๔ ดัง นัน
้ เมื่อคุณชวย เหลือ
คนจน ก็ใหทําเป็ นความ ลับ และพระ บิดา
ของคุณผูเห็นสิ่งที่คุณทําเป็ นความลับ นี้ ก็จะ
ใหรางวัลกับคุณ
เรื่องการอธิษฐาน
(ลก. ๑๑:๒-๔)
๕ เวลาที่คุณอธิษฐาน

ก็อยาทําเหมือนพวก
หน าซื่อใจคดพวกนัน
้ ที่ชอบยืนอธิษฐานในที่
ประชุม หรือตามทองถนนเพื่ออวดใหคนอื่น
เห็น เราจะบอกใหรูวา พวกเขาได รับรางวัล
ไปเรียบรอยแลว ๖ สวนคุณ เมื่ออธิษฐานก็
ใหเขาไปในหอง
ปิ ดประตูและอธิษฐานตอ
พระ บิดาที่มองไมเห็นดวยตา และพระองค
จะมองเห็นสิ่งที่คุณทําเป็ นความลับนี้ และให
รางวัลกับคุณ
๗ เมื่อคุณอธิษฐาน ก็อยาพูดซํ้าซากไรสาระ
เหมือนคนที่ไมรูจักพระเจาทํากัน เพราะพวก
เขาคิดวา ถาเขาพูดซํ้าแลวซํ้าอีก พวกเขา
จะได รับคํา ตอบจากการอธิษฐานนัน
้ ๘ อยา
ทําเหมือนคนพวกนัน
้ เพราะพระบิดารูวาคุณ
ขาดอะไรกอนที่คุณจะขอเสียอีก ๙ คุณควรจะ
อธิษฐานอยางนี้วา
‘พระบิดาของเราที่อยูบนสวรรค
ขอใหช่ อ
ื ของพระองคเป็ นที่เคารพนับถืออยู
เสมอ
๑๐ ขอใหอาณาจักรของพระองคมาตัง
้ อยูใน
โลกนี้
ขอใหคนในโลก นี้ทําตามใจพระองค เหมือน
อยางที่เป็ นในสวรรค
๑๑ โปรดใหพวกเรามีอาหารกินในทุกๆวัน

*๖:๒

มัทธิว ๖:๒๓

๑๒ และโปรดยก

โทษใหกับความ บาปของ
พวกเรา
เหมือนกับที่พวกเรายกโทษใหกับคนอื่นที่ทํา
บาปตอเรา
๑๓ อยาปลอยใหเราแพตอการยัว
่ ยวน
แตขอชวย เหลือพวกเราใหพนจากสิ่งชัว
่ ราย
†’ ‡
๑๔ ถาคุณยก
โทษใหกับคนที่ทําบาปตอคุณ
พระบิดาของคุณที่อยูบนสวรรค ก็จะยกโทษ
ใหคุณดวย ๑๕ แตถาคุณไมยอมยก โทษให
คนอื่น พระบิดาของคุณก็จะไมยกโทษใหกับ
บาปของคุณเหมือนกัน
เรื่องการอดอาหาร
๑๖ เมื่อคุณอดอาหารก็ไมตองทําหน าเศรา

เหมือนไอพวกหน าซื่อใจคดทํากัน เพื่อใหคน
เห็นวาเขาอดอาหารอยู
เราจะบอกใหรูวา
พวกเขาได รับรางวัลของพวกเขาอยางครบ
ถวนแลว ๑๗ แตเมื่อคุณอดอาหาร ขอใหลาง
หน าลางตาใหแจมใส และใสน้ํ ามันผม ๑๘ จะ
ไดไมมีใครรูวาคุณกําลังอดอาหารอยู แตพระ
บิดาของคุณที่มนุษยมองไมเห็น จะเห็นคุณ
โดยที่คุณไมรูและใหรางวัลกับคุณ
พระเจาสําคัญกวาทรัพยสินเงินทอง
(ลก. ๑๒:๓๓-๓๔; ๑๑:๓๔-๓๖; ๑๖:๑๓)
๑๙ อยาเก็บสะสมของมีคาไวในโลก

นี้ ซึ่ง
สนิมหรือแมลงทําลายได หรือที่ขโมยลักไป
๒๐ แตใหเก็บสะสมทรัพยสมบัติไวบน
ได
สวรรค ที่สนิมและแมลงไมมีวันทําลายได
หรือขโมยก็ลักเอาไปไมได ๒๑ เพราะทรัพย
สมบัติของคุณอยูที่ไหน ใจของคุณก็จะอยูที่
นัน
่ ดวย
๒๒ ดวงตาเป็ นตะเกียงของรางกาย
ถา
ดวงตาของคุณดี
รางกายของคุณก็จะเต็ม
ไปดวยแสง สวาง ๒๓ แตถาดวงตาของคุณไม

พวกหน าซื่อใจคด คํานี้แปลตรงๆจากภาษากรีกวา “พวกนักแสดง”

†๖:๑๓

สิ่งชั่วราย หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผูชัว
่ ราย” คือ ซาตาน หัวหน ามาร และศัตรู
ของพระเจา
‡๖:๑๓

อยาปลอยใหเรา … จากสิ่งชั่ว ราย ขอ นี้ สําเนากรีกบางฉบับมีขอความเพิ่ม เติมวา

์ ํานาจและเกียรติยศเป็ นของพระองคตลอดไป อาเมน”
“เพราะอาณาจักร ฤทธิอ

มัทธิว ๖:๒๔
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ดี *รางกายของคุณก็จะเต็มไปดวยความมืด
และถาแสง สวางในรางกายของคุณกลายมา
เป็ นความ มืด ความ มืดนัน
้ จะนา กลัวขนาด
ไหน
๒๔ ไมมีใครรับ ใชนายสองนายได
เพราะ
เขาจะเกลียดนายคนหนึ่ง และรักอีกคนหนึ่ง
หรือไมก็จะทุมเทใหกับนายคนหนึ่ง และจะ
ดูถูกนายอีกคนหนึ่ง คุณจะรับ ใชพระเจาและ
เงินทองพรอมๆกันไมไดหรอก
อยากังวล
(ลก. ๑๒:๒๒-๓๔)
๒๕ ดัง

นัน
้ เราขอบอกคุณวา ไมตองกังวล
เกี่ยว กับชีวิต นี้วาจะมีอะไรกินอะไรดื่มไหม
หรือเป็ นหวงรางกายวาจะมีอะไรสวม
ใส
ไหม เพราะชีวิตนัน
้ สําคัญยิ่ง กวาอาหารและ
รางกายสําคัญยิ่ง กวาเสื้อผา ๒๖ ดูนกที่บินอยู
ในอากาศสิ มันไมตองหวานหรือเก็บ เกี่ยว
หรือสะสมเมล็ด พืชไวในยุง ฉาง แตพระ บิดา
ของคุณที่อยูบนสวรรคก็ยังเลีย
้ ง ดูพวกมัน
เลย
แลวพวกคุณมีคามากกวานกพวกนัน
้
ไมใชหรือ ๒๗ กังวลไปทําไม กังวลแลวทําให
ชีวิตคุณยืดออกไปไดอีกสักชัว
่ โมงหรือเปลา
๒๘ ถาอยางนั น
ละ
้ จะไปกังวลเรื่องเสื้อผา
ทําไม ดูอยางดอกไม ป าสิวามันโตไดยัง ไง
มันไมไดทํางานและไมไดปั่นดายเองแตก็ยัง
สวยกวากษัตริยซา โลม อนในชุดเต็มยศเสีย
อีก ๒๙ เราจะบอกใหรูวา แมแตกษัตริยซา
โลม อนที่ร่าํ รวยที่สุด ก็ยังแตง ตัวงดงามไม
เทาดอกไมพวก นี้สักดอก ๓๐ ดูอยางหญาใน
ทุงสิ มันอยูแควัน นี้ พรุง นี้ก็ถูกเผาไฟแลว
แตพระเจายังตกแตงใหสวยถึงขนาด นี้ แลว
นับประสาอะไรกับพวกคุณเลา พระองคจะ
ไมยิ่งตกแตงใหมากกวาทุง หญาหรือ พวก
คุณนี่ชางมีความเชื่อน อยเสียจริงๆ ๓๑ ดัง นัน
้
ไมตองกังวลวา ‘จะมีอะไรกินไหม’ หรือ
‘จะมีอะไรดื่มไหม’ หรือ ‘จะมีอะไรใสไหม’
๓๒ พวกที่ไมรูจักพระเจาก็ดน
ิ้ รนหาสิ่งเหลา นี้
กัน แตพระ บิดาของคุณที่อยูบนสวรรครูอยู
แลววาสิ่งเหลา นี้จําเป็ นสําหรับคุณ ๓๓ แตให
ดิน
้ รนหาอาณาจักรของพระเจาและชีวิตที่ทํา
ตามใจพระองคกอน แลวพระองคจะใหสิ่งที่
จําเป็ นทัง้ หมดนี้กับพวกคุณเอง ๓๔ ดัง นัน
้ ไม
*๖:๒๓

มัทธิว ๗:๑๒

ตองกังวลถึงวันพรุง นี้ เพราะพรุง นี้ก็มีเรื่อง
กังวลของมันอยูแลว แตละวันก็มีปัญหามาก
พออยูแลวสําหรับวันนัน
้
เรื่องการตัดสินคนอื่น
(ลก. ๖:๓๗-๓๘, ๔๑-๔๒)
๑ อยาตัดสินคนอื่นแลวพระเจาจะไม

๗ ตัดสินคุณ

๒ เพราะคุณตัดสินคนอื่น

อยางไร พระเจาก็จะตัดสินคุณอยางนัน
้ คุณ
ใชวิธีอะไรตัดสินคนอื่น พระเจาก็จะใชวิธีนัน
้
ตัดสินคุณ
๓ ทําไมคุณถึงเห็นขีผ
้ งในตาของพี่ น องคุณ
แตกลับมองไมเห็นไม ซุงทัง้ ทอนในตาของ
ตัว เอง ๔ คุณพูดกับพี่ น องออกมาไดยัง ไงวา
‘เดี๋ยวผมจะเขี่ยขีผ
้ งออกจากตาให’ ทัง้ ๆที่
ยังมีไม ซุงทัง้ ทอนอยูในตาของคุณเอง ๕ ไอ
หน า ซื่อ ใจ คด เอาไม ซุงออกจากตาของตัว
เองกอน
จะไดมองเห็นชัดๆตอนเขี่ยขีผ
้ ง
ออกจากตาของพี่นอง
๖ อยาเอาของวิเศษใหกับหมา
อยาโยน
ไขมุกใหกับหมู เพราะมันจะเหยียบยํ่าของ
เหลานัน
้ และหันกลับมากัดคุณดวย
ขอพระเจาในสิ่งที่คุณขัดสน
(ลก. ๑๑:๙-๑๓)
๗ ขอสิแลวจะได

หาสิแลวจะพบ เคาะสิ
แลวประตูจะเปิ ดให ๘ เพราะทุกคนที่ขอก็จะ
ได ทุกคนที่หาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะ
ประตูก็จะเปิ ดให
๙ มีใครบางในพวกคุณ
ถาลูกขอขนมปั ง
จะเอากอนหินให ๑๐ หรือถาลูกขอปลา จะเอา
งูพิษให ๑๑ ถาคนชัว
่ อยางพวกคุณยังรูจักให
ของ ดีๆกับลูก แลวพระ บิดาที่อยูบนสวรรค
จะไมยิ่งพรอมที่จะใหของ
ดีๆกับคนที่ขอ
พระองคหรือ
กฎที่สําคัญที่สุด
๑๒ ดัง

นัน
้ ใหทํากับคนอื่นเหมือนกับที่คุณ
อยากใหคนอื่นทํากับคุณในทุกเรื่อง เพราะ
กฎ ปฏิบัติของโมเสส และคํา สอนของพวกผู
พูดแทนพระเจา ก็สรุปไดอยางนี้แหละ

ดวงตาของคุณไมดี หรืออาจจะแปลไดวา “ดวงตาที่เต็มไปดวยความ โลภ” หรือ
“อิจฉาตารอน” หรือ “ขีเ้ หนียว” หรือ “เป็ นโรค”

มัทธิว ๗:๑๓
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ประตูแคบและประตูกวาง
(ลก. ๑๓:๒๔)
๑๓ เขาไปทางประตูที่แคบ

เพราะประตู
กวางและถนนหนทางที่เดินสบายจะนํ าไปถึง
ความ พินาศ และมีคนมากมายที่ผานเขาไป
ทางประตูนัน
้ ๑๔ สวนประตูที่แคบ และถนน
ที่เดินลําบากจะนํ าไปถึงชีวิตที่แทจริง และมี
คนน อยมากที่หาทางนี้เจอ
คนรูจักคุณไดจากการกระทํา
(ลก. ๖:๔๓-๔๔; ๑๓:๒๕-๒๗)
๑๕ ใหระวังผู พูด แทน พระเจาตัวปลอม *ที่

มาหาคุณในคราบลูก แกะเชื่องๆแตใจนัน
้ ราย
เหมือนหมาป า ๑๖ ผลของการกระทําของเขา
จะบอกใหรูวาเขาเป็ นคนอยางไร
ไมมีใคร
เก็บองุนจากตนหนาม
หรือเก็บลูกมะเดื่อ
จากพืชที่มีหนามหรอก ๑๗ เหมือนกับที่ตนไม
ดียอมออกผลดี
และตนไมเลวก็ยอมออก
ผลเลว ๑๘ ตนไมดีจะออกผลเลวไมได และ
ตนไมเลวจะออกผลดีไมได ๑๙ ตนไมทุกตน
ที่ไมออกผลดี
จะถูกตัดทิง้ และโยนเผาไฟ
๒๐ ดัง นั น
้ จะรูวาผู พูด แทน พระเจานัน
้ เป็ นตัว
ปลอมหรือเปลา ก็ดูจากผลของการก ระ ทํา
ของเขา
๒๑ ไมใชทุกคนที่เรียกเราวา ‘องคเจาชีวิต
องคเจาชีวิต’ แลวจะไดเขาในอาณาจักรแหง
สวรรค
แตคนที่ทําตามความตองการของ
พระ บิดาที่อยูบนสวรรคเทานัน
้
ถึงจะเขา
๒๒ เมื่อถึงวันพิพากษาก็จะมีคนเป็ น
ไปได
จํานวนมากบอกกับเราวา ‘องคเจาชีวิต องค
เจาชีวิต พวก เราไดอางชื่อของพระองคเมื่อ
พูดแทนพระเจา เมื่อขับไลผีและเมื่อทําสิ่ง
อัศจรรยมากมาย’ ๒๓ แตเราจะบอกพวกเขา
วา ‘เราไมรูจักพวกแกเลย ไปใหพนไอพวก
ทําชัว
่ ’
คนฉลาดและคนโง
(ลก. ๖:๔๗-๔๙)
๒๔ คนที่ไดยินและทําตามคํา สอน นี้ ของเรา

ก็เหมือนกับคนฉลาดที่สรางบานอยูบนฐานที่
*๗:๑๕

มัทธิว ๘:๙

เป็ นหิน ๒๕ ถึงแมฝนจะตกหนัก นํ้ าจะไหล
เชี่ยว และมีลมพายุแรงพัดปะทะตัวบาน แต
บานก็ไมพัง
เพราะมีรากฐานอยูบนหินที่
มัน
่ คง ๒๖ แตคนที่ไดฟังคํา สอนเหลา นี้ของ
เรา แลวไมทําตาม เขาก็เหมือนกับคนโงที่
สรางบานอยูบนทราย ๒๗ เมื่อฝนตกหนัก นํ้ า
ไหลเชี่ยว และมีลมพายุแรงพัดมาปะทะตัว
บาน บานนัน
้ ก็พังทลายลงอยางราบคาบ”
๒๘ เมื่อพระ เยซูพูดจบ ชาวบานก็ท่ ง
ึ ในคํา
สอนของพระองค ๒๙ เพราะพระองคสอนเด็ด
ขาดอยางผูมีสิทธิอํานาจไมเหมือนกับพวก
ครูสอนกฎปฏิบัติคนอื่นๆ
พระเยซูรักษาคนป วย
(มก. ๑:๔๐-๔๕; ลก. ๕:๑๒-๑๖)
๑ เมื่อพระ

๘ คนกลุมใหญติดตามพระองคไป

เยซูลงมาจากภูเขาแลว ก็มี
๒ มีคน
หนึ่งเป็ นโรคผิวหนังราย แรง ไดมาคุกเขาลง
ตอหน าพระองคและพูดวา “นายทาน ถาทาน
อยากชวย ทานก็ทําใหผมหายได”
๓ พระองคย่ น
ื มือออกไปแตะตัวเขา และ
พูดวา “เราอยากชวย หายเถิด” แลวเขาก็
หายทันที ๔ พระ เยซูจึงบอกเขาวา “อยาไป
เลาเรื่อง นี้ใหใครฟั ง แตไปใหนักบวชตรวจ
ดูและใหถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสัง่ ไว
คนอื่นจะไดรูวาเจาหายแลว”
พระเยซูรักษาคนใชของนายรอย
(ลก. ๗:๑-๑๐; ยน. ๔:๔๓-๕๔)
๕ เมื่อพระ

เยซูเขาไปในเมืองคา เป อร นา
อุม มีนาย รอยคนหนึ่งเขามาหา เพื่อขอให
พระองคชวย ๖ เขาพูดวา “นายทาน คนใช
ของผมนอนเป็ นอัมพาตอยูที่บาน ตองทน
ทุกขทรมานมาก”
๗ พระเยซูบอกนายรอยวา “เราจะไปรักษา
ให”
๘ นาย รอยจึงบอกพระองควา “นายทาน
ผมไมดีพอที่จะใหทานเขาไปในบานของผม
ทานแคสงั ่ เทานัน
้ คนใชของผมก็จะหาย ๙ ที่
ผมรูก็เพราะผมเป็ นทหาร มีทัง้ หัวหน าที่สัง่
ผม และมีลูก น องที่ตองเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ผม เมื่อ
ผมสัง่ ให ‘ไป’ เขาก็ไป สัง่ ให ‘มา’ เขาก็มา

ผู พูด แทน พระเจาตัวปลอม คือ ผู ที่อางวาพวกเขาพูดแทนพระเจา แตไมไดพูด
ความจริงของพระเจา

มัทธิว ๘:๑๐
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และถาสัง่ ใหทาสของผม ‘ทําสิ่งนัน
้ สิ่ง นี้’ เขา
ก็ทํา”
๑๐ เมื่อพระ เยซูไดยินอยางนั น
้ ก็แปลก ใจ
มาก และพูดกับคนที่ติดตามมาวา “เราจะ
บอกใหรูวา ยังไมเคยพบใครในอิสราเอล ที่มี
ความ เชื่อยิ่ง ใหญขนาด นี้มากอนเลย ๑๑ เรา
จะบอกใหรูวา
จะมีคนจํานวนมากมาจาก
ตะวัน ออกและตะวัน ตก เพื่อมารวมในงาน
เลีย
้ งเฉลิมฉลองกับอับ รา ฮัม อิส อัค และ
ยา โคบ ในอาณาจักรแหงสวรรค ๑๒ แตคน
ที่นาจะไดอยูในอาณาจักรของพระองคนัน
้
กลับจะตองถูกโยนออกไปอยูในที่มืด ที่มีแต
เสียงรองไหโหยหวนอยางเจ็บปวด”
๑๓ แลวพระ เยซูก็พูดกับนาย รอยวา “กลับ
ไปบานเถอะ
มันจะเป็ นไปตามที่คุณเชื่อ”
และคนใชของเขาก็หายทันทีในเวลานัน
้
พระเยซูรักษาคนป วยมากมาย
(มก. ๑:๒๙-๓๔; ลก. ๔:๓๘-๔๑)
๑๔ เมื่อพระเยซูมาถึงบานของเปโตร

ก็เห็น
แมยายของเป
โตรนอนป วยเป็ นไขอยูบน
เตียง ๑๕ พอพระองคแตะมือเธอ เธอก็หาย
จากไขทันที และลุกขึ้นมารับใชพระองค
๑๖ ในเย็นนั น
้
มีคนพาพวกที่ถูกผีสิงมาหา
พระ เยซูเป็ นจํานวนมาก พระองคไดสัง่ ใหผี
เหลานัน
้ ออกจากรางพวกนัน
้ ไป และยังได
รักษาคนป วยทุกคนดวย ๑๗ สิ่ง นี้เกิด ขึ้นเพื่อ
ใหเป็ นจริงตามที่อิส ยาหผู พูด แทนพระเจาได
พูดไววา
“พระองคเอาความเจ็บ ป วยของพวกเราไป
เสีย
และแบกรับเอาโรคภัยของเราไว” *
การติดตามพระเยซู
(ลก. ๙:๕๗-๖๒)
๑๘ เมื่อพระ

เยซูเห็นฝูง ชนที่อยูลอม รอบ
พระองค
พระองคจึงสัง่ ใหพวกศิษยขาม
๑๙ ครูสอน
ไปอีกฝั ่ งหนึ่งของทะเลสาบ
กฎ
ปฏิบัติคนหนึ่งเขามาบอกพระองควา
“อาจารย ไมวาอาจารยจะไปที่ไหน ผมจะ
ติดตามไปดวย”

มัทธิว ๘:๓๒

๒๐ พระ เยซูบอกเขาวา “หมาจิง
้ จอกยังมี
โพรง นกยังมีรัง แตบุตรมนุษยไมมีแมแตที่
จะซุกหัวนอน”
๒๑ ลูก
ศิษยคนหนึ่งของพระองคไดขอ
พระองควา “อาจารย ขออนุญาตไปฝั งศพ
พอกอนนะครับ”
๒๒ พระเยซูตอบเขาวา “ตามเรามา ปลอย
ใหคนตายฝั งคนตายกันเองเถอะ”

พระเยซูหามพายุ
(มก. ๔:๓๕-๔๑; ลก. ๘:๒๒-๒๕)
๒๓ เมื่อพระองคลงเรือ

พวกศิษยก็ตาม
พระองคไปดวย ๒๔ ทันใดนัน
้ มีพายุใหญเกิด
ขึ้นในทะเลสาบ
คลื่นซัดจนนํ้ าเขาเต็มเรือ
แตพระ เยซูยังนอนหลับอยู ๒๕ พวกศิษยมา
ปลุกพระองคและบอกวา “อาจารยชวยดวย
เรากําลังจะจมนํ้ าตายกันอยูแลว”
๒๖ พระ เยซูพูดกับพวกเขาวา
“ทําไมขี้
ขลาดอยางนี้ ชางไมมีความเชื่อเอาเสียเลย”
แลวพระองคก็ลุกขึ้นมาหามลมและคลื่น มัน
ก็สงบลงอยางราบคาบ
๒๗ พวกเขาก็ประหลาด ใจ พูดกันวา “เขา
เป็ นใครกัน แมแตลมและคลื่นยังเชื่อ ฟั งเขา
เลย”
พระเยซูขับไลผีออกจากชายสองคน
(มก. ๕:๑-๒๐; ลก. ๘:๒๖-๓๙)
๒๘ เมื่อพระ

เยซูขามฟากมาถึงอีกฝั ่ งหนึ่ง
ของทะเลสาบในเขตแดนของชาวกา ดารา
†ก็มีชายสองคนที่ถูกผีสิง
เดินออกมาจาก
หลุมฝั ง ศพตรงเขามาหาพระองค สองคน นี้
ดุรายมากจนไมมีใครกลาเดินผานไปแถวนัน
้
๒๙ สองคนนั น
้ ตะโกนวา
“บุตรของพระเจา
มายุงกับพวกเราทําไม จะมาทรมานพวกเรา
กอนเวลาที่พระเจาไดกําหนดไวหรือ”
๓๐ หางจากที่นัน
่ ไปไมไกล
มีหมูฝูงใหญ
ถูกปลอยทิง้ ไวใหหากินกันอยู ๓๑ ผีพวกนัน
้
ขอรองพระองควา “ถาจะไลพวกเราออกไป
ก็ชวยสงพวกเราเขาไปอยูในฝูงหมูพวกนัน
้
ดวยเถอะ”
๓๒ พระ เยซูพูดกับผีพวกนั น
้ วา “ออกไป”
แลวพวกผีก็ออกจากชายสองคนนัน
้ ไปเขา

*๘:๑๗

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๓:๔

†๘:๒๘

กาดารา คือพื้นที่ทางดานตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบกาลิลี

มัทธิว ๘:๓๓
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สิงในฝูงหมูแทน
และหมูทัง้ ฝูงก็วิ่งกรูกัน
จากไหลเขาที่สูงชัน ลงสูทะเลสาบ แลวจม
นํ้ าตายหมด ๓๓ สวนคนเลีย
้ งหมูก็วิ่งเขาไป
ในเมือง และเลาเรื่องที่เกิด ขึ้นทัง้ หมดใหคน
ในเมืองฟั ง โดยเฉพาะเรื่องที่เกิด ขึ้นกับชาย
สองคนนัน
้ ที่ถูกผีสิง ๓๔ คนทัง้ เมืองก็เลยแห
กันออกมาหาพระ เยซู เมื่อเจอพระองค ตาง
ก็ขอรองใหพระองคไปจากเขตแดนของเขา
พระเยซูรักษาคนอัมพาต
(มก. ๒:๑-๑๒; ลก. ๕:๑๗-๒๖)
๑ แลวพระเยซูไดลงเรือขามฟากกลับไป

๙ เมืองของพระองค

๒ มีคนหามคนเป็ น
อัมพาตนอนอยูบนเปลมาหาพระองค
เมื่อ
พระ เยซูเห็นความเชื่อของพวกเขา ก็พูดกับ
คนที่เป็ นอัมพาตวา “ลูก เอย สบายใจไดแลว
เพราะบาปของลูกไดรับการอภัยแลว”
๓ ครูสอนกฎ ปฏิบัติบาง คนก็คิดในใจวา
“ไอหมอนี่ พูดจาดูหมิ่นพระเจาชัดๆ”
๔ พระ เยซูรูวาพวกเขาคิดอะไรอยู จึงพูด
ขึ้นวา “ทําไมพวกคุณถึงคิดชัว
่ รายอยาง นี้
ในใจ ๕ จะใหเราพูดวา ‘ความ บาปของคุณ
ได รับการอภัยแลว’ หรือ ‘ลุกขึ้นเดินซะ’
๖ เดี๋ยวเราจะพิสูจน
อันไหนจะงายกวากัน
ใหเห็นวา บุตร มนุษยมีสิทธิ อํานาจในโลก นี้
ที่จะอภัยบาปได” แลวพระ เยซูก็พูดกับคน
งอยวา “ลุกขึ้น เก็บที่นอน แลวกลับไปบาน
ไดแลว” ๗ ชายคนนัน
้ ก็ลุกขึ้นเดินกลับบาน
๘ เมื่อเห็นอยางนั น
้ ทุกคนก็ตกตะลึง และพา
กันสรรเสริญพระเจาที่ใหมนุษยมีสิทธิ อํานาจ
ทําอยางนัน
้ ได

พระเยซูเลือกมัทธิว
(มก. ๒:๑๓-๑๗; ลก. ๕:๒๗-๓๒)
๙ เมื่อพระ

เยซูออกมาจากที่นัน
่
ก็เห็น
ชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว นัง่ อยูที่ดานเก็บภาษี
พระองคบอกเขาวา “ตามเรามา” มัทธิวก็ลุก
ขึ้นตามพระองคไป
๑๐ เมื่อพระ
เยซูกินอาหารอยูที่บานของ
มัทธิว มีคนเก็บภาษี และคนบาปหลายคน
มากินอาหารรวมกับพระ เยซูและพวกศิษย
ของพระองค ๑๑ เมื่อพวกฟา ริ สีเห็นอยางนัน
้
ก็พูดกับพวกศิษยของพระองควา
“ทําไม

มัทธิว ๙:๑๙

อาจารยของคุณถึงกินอาหารกับพวกคนเก็บ
ภาษีและพวกคนบาป”
๑๒ เมื่อพระ เยซูไดยิน จึงตอบวา “คนที่
สบายดีไมตองการหมอ แตคนเจ็บป วยตาง
๑๓ พวกคุณไปศึกษาดูสิวา
หากที่ตองการ
พระคัมภีรขอ นี้หมายถึงอะไรที่วา ‘เราอยาก
จะเห็นความเมตตา ไมใชเครื่องบูชา’ *เพราะ
เราไมไดมาเพื่อเรียกคนดี
แตมาเพื่อเรียก
คนบาป”
คนถามถึงเรื่องการอดอาหาร
(มก. ๒:๑๘-๒๒; ลก. ๕:๓๓-๓๙)
๑๔ ลูกศิษยของยอหนที่ทําพิธี จุม นํ้ า

เขามา
ถามพระองควา “พวกเราและพวกฟา ริ สีอด
อาหาร กันเป็ นประจํา แตทําไมลูก ศิษยของ
ทานถึงไมทําบางละ”
๑๕ พระ เยซูตอบวา “จะใหเพื่อนเจา บาว
โศกเศราไดอยางไร ในเมื่อเจา บาวยังอยู แต
เมื่อถึงวันนัน
้ ที่เจา บาวถูกพรากไปจากพวก
เขา แลวเมื่อนัน
้ พวกเขาจะอดอาหาร”
๑๖ “ไมมีใครเอาผาที่ยังไมหดไปปะเขากับ
เสื้อผาเกาหรอก เพราะเมื่อผานัน
้ หดก็จะดึง
เสื้อผาเกาใหขาดมากขึ้น ๑๗ คงไมมีใครเอา
†เกาหรอก
เหลาองุนใหมเทใสในถุงหนัง
เพราะถุงหนังเกาจะแตก เหลาองุนก็จะรัว
่
ไหลออกมาหมด
และถุงหนังเกาก็จะเสีย
ดวย แตควรจะเทเหลาองุนใหมลงในถุงหนัง
ใหม เพื่อจะไดรักษาทัง้ เหลาองุน และถุง
หนังนัน
้ ไว”
พระเยซูชุบชีวิตเด็กหญิง
และรักษาหญิงตกเลือด
(มก. ๕:๒๑-๔๓; ลก. ๘:๔๐-๕๖)
๑๘ เมื่อพระ

เยซูกําลังพูดเรื่อง นี้อยู ก็มี
หัวหน าที่ประชุมชาวยิวคนหนึ่งเขามาคุกเขา
ตอหน าพระองคและพูดวา “ลูกสาวของผม
เพิ่งตาย แตถาอาจารยชวยไปวางมือบนตัว
เธอ เธอก็จะฟื้ นขึ้นมา”
๑๙ พระ เยซูลุกขึ้นตามเขาไป
ศิษยของ
พระองคก็ตามไปดวย

*๙:๑๓

อางมาจากหนังสือ โฮเชยา ๖:๖

†๙:๑๗

ถุงหนั ง คือ ถุงที่ทําจากหนังสัตวสําหรับใสเหลาองุน

มัทธิว ๙:๒๐

๒๐ ขณะนั น
้ มีผู
หญิงคนหนึ่งที่ทนทุกข
ทรมานมากเพราะตก เลือดมาสิบ สองปี แลว
เธอเบียดคนเขามาอยูขางหลังพระองคและ
แตะพูที่ชายเสื้อคลุมพระองค ๒๑ เธอคิดในใจ
วา “ขอแคไดแตะเสื้อ คลุมของเขา ฉันก็จะ
หาย”
๒๒ พระ เยซูหันมาเห็นเธอ แลวพูดวา “ลูก
เอย สบายใจไดแลว ความเชื่อของเจาทําให
เจาหายแลว” แลวเธอก็หายทันที
๒๓ เมื่อพระ
เยซูมาถึงบานของหัวหน าที่
ประชุมชาวยิว
ก็เห็นคนเป าปี่ และคนมาก
มายกําลังรองไหกันอยู ๒๔ พระองคบอกวา
“ออกไปใหหมด เด็กคนนี้ยังไมตายแตกําลัง
หลับอยู”
พวกนัน
้ ตางพากันหัวเราะเยาะ
๒๕ เมื่อคนพวกนั น
พระองค
้ ถูกไลออกไป
หมดแลว พระเยซูเขาไปในหองของเด็ก จับ
มือเธอ แลวเธอก็ลุกขึ้นมา ๒๖ เรื่องนี้ไดเลื่อง
ลือกันไปทัว
่ แควนนัน
้

พระเยซูรักษาอีกสามคน
๒๗ เมื่อพระ

เยซูออกมาจากที่นัน
่
มีชาย
ตาบอดสองคนเดินตามมาและรองตะโกนวา
“บุตรดาวิด โปรดสงสารพวกเราดวยเถิด”
๒๘ เมื่อพระ เยซูเขาไปในบาน ชายตาบอด
ก็เขาไปหาพระองค พระ เยซูถามพวกเขาวา
“เชื่อไหมวา เราทําใหคุณมองเห็นได” ชาย
ตาบอดตอบวา “เชื่อครับทาน”
๒๙ พระ เยซูแตะที่ตาของพวกเขา และพูด
วา “คุณเชื่อยัง ไง ก็ขอใหเป็ นไปตามนัน
้ ”
๓๐ แลวพวกเขาก็มองเห็น พระ เยซูสัง
่ พวก
เขาวา “อยาบอกเรื่อง นี้ใหใครรูเป็ นอันขาด”
๓๑ แตพอพวกเขาออกมา
ก็ไดกระจายขาว
ของพระเยซูไปจนทัว
่ แควนนัน
้
๓๒ เมื่อชายสองคน นี้ ไปแลว มีคนพาชายที่
ถูกผีสิงจนทําใหพูดไมได เขามาหาพระ เยซู
๓๓ เมื่อพระ เยซูไลผีออกไปแลว ชายคนนั น
้
ก็พูดได ทําใหชาวบานแปลก ใจมากและพูด
วา “ไมเคยเห็นเรื่องอะไรอยางนี้ในอิสราเอล
มากอนเลย”
๓๔ แตพวกฟา ริ สีกลับพูดวา “เขาใชฤทธิ ์
อํานาจของหัวหน าผีขับไลผีออกไป”

*๑๐:๔

13

มัทธิว ๑๐:๘

พระเยซูสงสารประชาชน
๓๕ พระ

เยซูเดินทางไปทัว
่ ทุกเมืองและ
ทุกหมูบาน
ไปสัง่
สอนในที่ประชุมชาว
ยิว
และประกาศขาวดีเกี่ยวกับอาณาจักร
ของพระเจา พรอมกับรักษาโรค ภัยไข เจ็บ
ตางๆดวย ๓๖ เมื่อพระองคเห็นคนมากมาย
พระองคก็รูสึกสงสาร เพราะพวกเขามีปัญหา
และไมมีที่พ่ งึ เหมือนฝูงแกะที่ไมมีคนเลีย
้ ง
๓๗ พระองคพูดกับพวกศิษยวา “พืช ผลที่จะ
ใหเก็บ เกี่ยวนัน
้ มีมากมาย แตคนงานมีนอย
๓๘ ดัง
นัน
้ ใหออนวอนขอพระเจาผูเป็ นเจา
ของพืช ผล ใหสงคนงานมาชวยเก็บ เกี่ยวพืช
ผลของพระองคดวย”
พระเยซูสงศิษยทัง้ สิบสองคนออกไป
(มก. ๓:๑๓-๑๙; ๖:๗-๑๓;
ลก. ๖:๑๒-๑๖; ๙:๑-๖)
๑ พระ

๑๐ คนมา

เยซูเรียกศิษยเอกทัง้ สิบ สอง
และใหสิทธิ อํานาจกับพวก
เขาเหนือวิญญาณชัว
่ เพื่อจะขับพวกมันและ
รักษาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิดได
๒ นี่ คือรายชื่อศิษยเอกทัง
้ สิบสองคนคือ
ซีโมน หรือเรียกกันวา เปโตร
อันดรูวนองชายของเขา
ยากอบลูกของเศเบดี
ยอหนน องชายของเขา
๓ ฟี ลิป
บารโธโลมิว
โธมัส
มัทธิวคนเก็บภาษี
ยากอบลูกของอัลเฟอัส
ธัดเดอัส
๔ ซีโมน ผูมีใจจดจอกับพระเจา *
และยู ดาส อิส คาริ โอท คนที่ตอมาไดหัก หลัง
พระองค
๕ พระเยซูสงสิบสองคนนี้ ออกไป พรอมกับ
สัง่ วา “อยาไปหาพวกคนที่ไมใชชาวยิว อยา
เขาไปในเมืองของพวกชาวสะ มา เรีย ๖ แต
ใหไปหาคนอิสราเอล แกะของพระเจาที่หลง
หาย ๗ ไปประกาศวา ‘อาณาจักรแหงสวรรค
ใกลมาถึงแลว’ ๘ และรักษาคน ป วยใหหาย

ผูมีใจจดจอกับพระเจา คือ ผู ที่กระตือรือรนในการเชื่อ ฟั งพระเจาและรักษากฎ
ปฏิบัติ ชื่อนี้ในภายหลัง ไดถูกใชกับกลุมของคนยิวที่ตอตานพวกโรม

มัทธิว ๑๐:๙

ทําใหคนตายฟื้ น
รักษาคนเป็ นโรคผิวหนัง
ราย แรงใหหายสะอาด และไลผีออกจากคน
์ ํานาจ นี้มาเปลาๆก็ใหชวยคน
คุณได รับฤทธิอ
อื่นเปลาๆดวย ๙ เวลาเดินทาง ไมตองเอาเงิน
ทองติดตัวไป ไมตองเอากระเป า หรือเสื้อผา
สํารอง หรือรองเทาสาน หรือไม เทาไปดวย
๑๐ เพราะคนทํางานก็สมควรจะได
รับการ
เลีย
้ งดูในสิ่งที่เขาจําเป็ น
๑๑ เมื่อคุณเขาไปบานไหนเมืองไหนก็ตาม
ใหหาคนที่เต็มใจตอนรับคุณ
และพักอยูที่
บานของคนนัน
้ ตลอดจนกวาจะจากเมืองนัน
้
ไป ๑๒ เมื่อคุณเขาไปในบาน ก็ขอพระเจา
อวยพรใหเขาอยูเย็นเป็ นสุข ๑๓ ถาคนในบาน
นัน
้ ยินดีตอนรับคุณ พรนัน
้ ก็จะตกอยูกับบาน
นัน
้ แตถาเขาไมตอนรับคุณ พรนัน
้ ก็จะกลับ
คืนมาหาคุณ ๑๔ และถาบานไหนเมืองไหนไม
ตอนรับคุณ และไมฟังสิ่งที่คุณพูด ก็ออกจาก
ที่นัน
่ เสีย และสะบัดฝ ุนจากเทา *ออกเสีย
ดวย ๑๕ เราขอบอกใหรูวา ในวันพิพากษา
ชาวเมืองนัน
้ จะได รับโทษหนักกวาชาวเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห †เสียอีก
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ไมใชตัวพวกคุณ แตเป็ นพระ วิญญาณของ
พระบิดาพูดผานทางคุณ
๒๑ พี่ นองจะหัก หลังกันเองใหไปถูกฆา พอ
จะหัก หลังลูกใหไปถูกฆา ลูกๆจะตอ ตาน
พอแม และสงพอแมไปใหถูกฆา ๒๒ ทุกคน
จะเกลียดพวกคุณ เพราะพวกคุณเป็ นศิษย
ของเรา แตใครที่ทนไดจนถึงที่สุดก็จะได รับ
ความรอด ๒๓ เมื่อเขาขมเหงคุณในเมืองหนึ่ง
ก็ใหหนีไปเมืองอื่น เราขอบอกใหรูวา บุตร
มนุษยจะมาถึงกอนที่พวกคุณจะเดินทางไป
ทัว
่ ทุกเมืองของอิสราเอลเสียอีก
๒๔ ศิษยไมเหนื อกวาครู และทาสก็ไมเหนื อ
กวาเจา นาย ๒๕ ศิษยนาจะพอใจแลว ที่เป็ น
ไดเหมือนครู และทาสก็นาจะพอใจแลว ที่
เป็ นไดเหมือนเจา นาย ถาขนาดเจาของบาน
ยังถูกเรียกวาซาตาน ‡แลวลูก บานจะไมถูก
เรียกดวยชื่อที่เลวรายกวานัน
้ อีกหรือ
กลัวพระเจา ไมตองกลัวมนุษย
(ลก. ๑๒:๒-๗)
๒๖ ดัง

พระเยซูเตือนวาจะเกิดเรื่องเดือดรอน
(มก. ๑๓:๙-๑๓; ลก. ๒๑:๑๒-๑๗)
๑๖ ฟั งใหดีนะ

เราสงพวกคุณออกไป
เหมือนสงแกะไปอยูทามกลางฝูงหมาป า
ดังนัน
้ พวกคุณตองฉลาดเหมือนงู
และซื่อ
บริสุทธิเ์ หมือนนกพิราบ ๑๗ ระวังใหดีเพราะ
คนพวกนัน
้ จะจับพวกคุณไปขึ้นศาล
และ
เฆี่ยนคุณในที่ ประชุม ๑๘ พวกคุณจะถูกนํ า
ตัวไปยืนตอหน าเจา เมืองและกษัตริย เพราะ
คุณเป็ นศิษยของเรา
พวกคุณจะตองเป็ น
พยานเลาเรื่องของเราใหกษัตริย เจา เมือง
และคนที่ไมใชชาวยิวฟั ง ๑๙ เมื่อโดนจับ ไม
ตองเป็ นหวงวาจะพูดอะไร หรือจะพูดอยาง
ไร เพราะเมื่อถึงเวลา พระเจาจะบอกเองวา
จะใหคุณพูดอะไร ๒๐ จริงๆแลว คนที่พูดจะ

นัน
้ ไมตองกลัวคนพวกนัน
้ เพราะ
ทุกอยางที่ปิดบังไวก็จะถูกเปิ ดโปงออกมา
และทุกอยางที่เป็ นความ
ลับก็จะถูกเปิ ด
เผย ๒๗ สิ่งที่เราไดบอกคุณในที่มืด ก็ขอให
ไปพูดในที่สวาง สิ่งที่เรากระซิบบอกคุณ ก็
ใหไปประกาศจากบนดาดฟ า ๒๘ อยากลัวคน
พวกนี้ที่ฆาไดแตรางกาย
แตไมสามารถ
ฆาวิญญาณของคุณได
แตใหเกรงกลัว
พระองคผูที่สามารถทําลายไดทงั ้ รางกาย
และวิญญาณของคุณในนรก ๒๙ ถาพระ บิดา
ของคุณไมยอม แมแตนกกระจอกตัวเล็กๆ
สองตัวที่มีคาแคบาทเดียวจะตกลงมาบนพื้น
ไมไดเลย ๓๐ แมแตเสนผมทุกเสนบนหัวคุณ
๓๑ อยากลัวเลย
พระองคก็นับไวหมดแลว
เพราะพวกคุณมีคามากกวานกกระจอกทัง้
ฝูงมากนัก

*๑๐:๑๔

สะบัดฝ ุนจากเทา หมายถึง พวกศิษยของพระเยซูจะไมคบคาสมาคมกับคนพวกนี้
เพราะไมยอมรับคําสอนของพระเจา คนพวกนี้จะตองถูกลงโทษ และพวกศิษยก็ไมตองรับผิด
ชอบเพราะไดเตือนพวกนี้แลว
†๑๐:๑๕

เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห คือ ชื่อของเมืองสองเมืองที่พระเจาไดทําลายเพื่อ
ลงโทษประชาชนชัว
่ รายในเมืองนัน
้ อยูในหนังสือปฐมกาล ๑๙:๒๔-๒๘
‡๑๐:๒๕ ซาตาน หรือแปลตรงๆไดวา “เบเอลเซบูล” เป็ นหัวหน าของผี หรือ นายผี

มัทธิว ๑๐:๓๒
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บอกคนถึงความเชื่อของคุณ
(ลก. ๑๒:๘-๙)
๓๒ ถาใครยอมรับเราตอหน าคนในโลก

นี้
เราก็จะยอมรับเขาตอหน าพระ บิดาของเรา
บนสวรรคดวย ๓๓ แตถาใครไมยอมรับเราตอ
หน าคนในโลก นี้ เราก็จะไมยอมรับเขาตอ
หน าพระบิดาของเราบนสวรรคเหมือนกัน
การติดตามพระเยซูอาจ
จะทําใหคุณเดือดรอน
(ลก. ๑๒:๕๑-๕๓; ๑๔:๒๖-๒๗)
๓๔ อยาคิดวาเรามาเพื่อนํ าความสงบ

สุขมา
ใหกับโลกนี้ เราไมไดนําความสงบสุขมา แต
เรานํ าดาบมาให ๓๕–๓๖ เพราะเรามาเพื่อทําให
‘ลูกชายตอตานพอ ลูกสาวตอตานแม
ลูกสะใภตอตานแมผัว
ศัตรูของเขาก็คือคนในครอบครัวของเขานัน
่
เอง’ *
๓๗ คนที่รักพอหรือแมของตัว เองมากกวา
เรา ก็ไมเหมาะที่จะเป็ นศิษยของเรา คนที่รัก
ลูกชายหรือลูกสาวของตัว เองมากกวาเรา ก็
๓๘ คนที่ไม
ไมเหมาะที่จะเป็ นศิษยของเรา
ยอมแบกไมกางเขนของตัว เอง แลวตามเรา
มา ก็ไมเหมาะที่จะเป็ นศิษยของเรา ๓๙ คนที่
พยายามเอาตัวรอด จะไมรอด แตคนที่สละ
ตัวเองเพื่อเราจะคนพบตัวเอง
พระเจาจะอวยพรคนที่ตอนรับคุณ
(มก. ๙:๔๑)
๔๐ คนที่ตอนรับคุณ

ก็ตอนรับเราดวย
และคนที่ตอนรับเรา ก็ไดตอนรับผู ที่สงเรา
มาดวย ๔๑ คนที่ตอนรับผู พูด แทน พระเจา
เพราะเขาเป็ นผู พูด แทน พระเจา ก็จะได รับ
รางวัลแบบเดียวกับที่ผู พูด แทน พระเจานัน
้
ได รับ และคนที่ตอนรับคนที่เชื่อ ฟั งพระเจา
เพราะเขาเชื่อ ฟั งพระเจา ก็จะได รับรางวัล
แบบเดียวกับคนที่เชื่อ ฟั งพระเจานัน
้ ได รับ
๔๒ แมแตคนที่ใหแคน้ํ า เย็นแกวเดียวกับศิษย
*๑๐:๓๕-๓๖
†๑๑:๘

มัทธิว ๑๑:๑๒

ที่ต่าํ ตอยที่สุดคนหนึ่งของเรา เราขอบอกให
รูวา คนๆนัน
้ จะได รับรางวัลตอบแทนอยาง
แนนอน”
พระเยซูและยอหนผูทําพิธีจุมนํ ้า
(ลก. ๗:๑๘-๓๕)
๑ เมื่อพระ

๑๑ สองคนเสร็จแลว

เยซูสัง่ พวกศิษยทงั ้ สิบ
พระองคก็จาก
สอนตามเมืองตางๆใน

ที่นัน
่ ไปประกาศสัง่
แควนกาลิลี
๒ ยอหนผูทําพิธี จุม นํ้ าซึ่งอยูในคุก ไดยิน
ขาวเกี่ยวกับสิ่งที่พระคริสตทํา จึงใหลูก ศิษย
ของเขาไป ๓ ถามพระ เยซูวา “ทานคือคนๆ
นัน
้ ที่กําลังจะมา หรือเราจะตองรออีกคนหนึ่ง
ครับ”
๔ พระ เยซูตอบวา “กลับไปบอกยอหนถึง
สิ่งที่คุณไดยินและไดเห็น คือ ๕ คนตาบอด
มอง เห็น คน งอยเดินได คนเป็ นโรคผิวหนัง
ราย แรงก็หาย คนหู หนวกไดยิน คนตาย
กลับฟื้ นขึ้นมาใหม และคนจนก็ไดยินขาวดี
๖ คนที่ไมทิง
้ เราเพราะสิ่งที่เราทําเป็ นคนที่มี
เกียรติจริงๆ”
๗ เมื่อศิษยของยอหนกลับไปแลว พระเยซู
เริ่มพูดถึงยอหนกับฝูง ชนวา “พวกคุณออก
ไปดูอะไรในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงหรือ ๘ ไป
ดูตนออ †ลูตามลมหรืออยางไร ถาไมใช แลว
ออกไปดูอะไรกัน ไปดูคนแตง ตัวหรูหราหรือ
ไมใชแน เพราะคนที่แตงตัวหรูหรานัน
้ อยูกัน
ในวัง ๙ ถาอยางนัน
้ พวกคุณออกไปดูอะไร
กัน ไปดูผู พูด แทน พระเจาใชไหม ใชแลว
และเราจะบอกใหรูวา ยอหนนัน
้ เป็ นยิ่งกวาผู
พูด แทน พระเจาเสียอีก ๑๐ เขาเป็ นคนที่พระ
คัมภีร ไดเขียนไววา
‘ดูสิ เราจะสงผูสง ขาวของเรามากอนหน า
ทาน
เขาจะไปเตรียมหนทางใหกับทาน’ ‡
๑๑ เราจะบอกใหรูวา ยอหนคนทําพิธี จุม นํ้ า
นัน
้ ยิ่ง ใหญกวาทุกๆคนที่เกิดมาจากผู หญิง
แตคนที่สําคัญน อยที่สุดในอาณาจักรแหง
สวรรค ก็ยังยิ่ง ใหญกวายอหนอีก ๑๒ นับ

อางมาจากหนังสือ มีคาห ๗:๖

ตน ออ พระเยซูหมายความวายอหนไมไดออนแอเหมือนกับตน ออที่ไหวเอนไปตาม

ลม
‡๑๑:๑๐ อางมาจากหนั งสือ มาลาคี ๓:๑

มัทธิว ๑๑:๑๓
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ตัง้ แตยอหนผูทําพิธี จุม นํ้ ามาจนถึงเดี๋ยว นี้
อาณาจักรแหงสวรรคได รับการขมเหงอยาง
หนักและพวกป า เถื่อนก็พยายามที่จะปลน
เอาไป ๑๓ พวกผูพูดแทนพระเจารวมทัง้ กฎ
ของโมเสสจนมาถึงสมัยยอหน ไดบอกใหรู
วาจะมีอะไรเกิด ขึ้นบาง ๑๔ ถาคุณเชื่อพวก
เขา คุณจะตองเชื่อวา ยอหนก็คือเอ ลี ยาห
คนที่พวกเขาบอกวาจะมา ๑๕ ใครที่มีหูก็ฟัง
เอาไวใหดี
๑๖ เราจะเปรียบคนสมัย นี้ เหมือนกับอะไร
ดี พวกเขาเป็ นเหมือนเด็กๆที่นัง่ อยูที่ตลาด
และรองตะโกนใสกันวา
๑๗ ‘เราเป าปี่ ใหฟัง แตเธอก็ไมเตนตาม
เรารอง เพลงงาน ศพให แตเธอก็ไมทําตัว
เศราโศก’
๑๘ เมื่อยอหนมา
เขาไมไดกินและดื่มเหลา
องุนเหมือนคนอื่นๆ คนก็วาเขา ‘มีผีสิง’
๑๙ เมื่อบุตรมนุษยมา ทัง
้ กินและดื่ม คนก็พูด
วา ‘ดูไอหมอนัน
่ สิ ทัง้ ตะกละและขี้ เมา แถม
ยังเป็ นเพื่อนกับคนเก็บภาษี และคนบาปอีก
ดวย’ แตสติ ปัญญานัน
้ ถูกหรือผิด ก็ดูไดจาก
ผลทัง้ หลายของมัน”
พระเยซูเตือนพวกคนที่ไมยอมเชื่อ
(ลก. ๑๐:๑๓-๑๕)
๒๐ แลวพระเยซูก็เริ่มประณามเมืองตางๆที่

พระองคไดทําการ อัศจรรยไวเป็ นสวนใหญ
เพราะพวกเขาไมยอมกลับ ตัวกลับ ใจเสีย
ใหม ๒๑ พระเยซูพูดวา “นาละอายจริงๆเมือง
โค รา ซินและเมืองเบธ ไซ ดา *เพราะถาเรื่อง
อัศจรรยที่เกิด ขึ้นในเมืองของเจา นี้ ไปเกิดที่
เมืองไทระและเมืองไซ ดอน †คนที่นัน
่ ก็คง
กลับ ตัวกลับ ใจใสผากระสอบและเอาขี้ เถา
โรยหัวไปนานแลว ๒๒ เราจะบอกใหรูวา ใน
วันพิพากษานัน
้ โทษของพวกเจาที่อยูในสอง
เมือง นี้จะรุนแรงกวาโทษของเมืองไทระและ
เมืองไซ ดอนเสียอีก ๒๓ สวนเจา เมืองคา เป
อร นา อุม เจาคิดวาเจาจะถูกยกขึ้นสูงเทียม

มัทธิว ๑๒:๒

ฟ าหรือ ไมมีทาง เจาจะถูกโยนลงไปในแดน
คน ตายตางหาก เพราะถาการอัศจรรยที่เรา
ไดทําใหเจาเห็นนี้ ไปทําที่เมืองโสโดม เมือง
นัน
้ ก็คงยังอยูจนถึงทุกวัน นี้ ๒๔ เราจะบอกให
รูวา ในวันตัดสินโทษนัน
้
โทษของเมืองโส
โดมก็จะเบากวาโทษของเจาเสียอีก”
พระเยซูใหคนของ
พระองคหายเหนื่ อยใจ
(ลก. ๑๐:๒๑-๒๒)
๒๕ แลวพระ

เยซูก็พูดวา “พระ บิดา ลูก
ขอขอบคุณพระองค ผูเป็ นเจาของฟ า สวรรค
และแผน ดิน โลก เพราะพระองคไดปิดบัง
เรื่องเหลา นี้จากพวกที่มีการ ศึกษาและพวก
เฉลียวฉลาด แตไดเปิ ด เผยใหกับพวกที่ไร
เดียง สาเหมือนเด็กเล็กๆ ๒๖ ใชแลว พระ
บิดา เพราะนัน
่ แหละเป็ นไปตามความ พอใจ
ของพระองค
๒๗ พระ บิดาไดใหเรามีสิทธิอํานาจเหนื อทุก
สิ่งทุกอยาง ไมมีใครรูจักพระ บุตรนอกจาก
พระ บิดา และไมมีใครรูจักพระ บิดานอกจาก
พระบุตร และคนที่พระบุตรเลือกที่จะบอกให
รูเกี่ยวกับพระบิดา
๒๘ เชิญมาสิ
ทุกคนที่รูสึกเหนื่อยใจและ
แบกภาระหนัก
แลวเราจะใหพวกคุณหาย
เหนื่อยใจ ๒๙ รับเราเป็ นผูนําชีวิต ‡และเรียน
รูจากเรา เพราะเราออนน อม และถอมสุภาพ
แลวพวกคุณจะไดหายเหนื่อยใจ ๓๐ ชีวิตที่มี
เราเป็ นผูนํานัน
้ สบายๆและภาระที่เราใหนี้ก็
เบา”
ชาวยิวบางคนกลาวหาพระเยซู
(มก. ๒:๒๓-๒๘; ลก. ๖:๑-๕)
๑ พระ

๑๒ เป็ นวันหยุดทางศาสนาพอดี

เยซูเดินผานทุงขาวสาลี ซึ่ง
พวก
ศิษยของพระองคหิว จัด ก็เลยเด็ดยอดรวง
ขาวสาลีมาขยีเ้ ปลือกออกแลวกินกัน ๒ เมื่อ

*๑๑:๒๑

เบธ ไซ ดา เป็ นเมืองที่อยูริมฝั ่ งทะเลสาบกา ลิ ลี พระ เยซูไดไปสัง่ สอนและทําการ
อัศจรรยมากมายที่เมืองนี้
†๑๑:๒๑ เมืองไทระและเมืองไซดอน เป็ นเมืองที่อยูในเลบานอนซึ่งมีประชาชนชัว
่ รายมาก
อาศัยอยู
‡๑๑:๒๙ รับเราเป็ นผูนําชีวิต ในภาษาเดิมใชคําวา “ยอมรับแอกของเรา” “แอก” ในที่ นี้
หมายถึงการยอมรับ การเชื่อฟั ง หรือยอมจํานนตัว

มัทธิว ๑๒:๓

พวกฟา ริ สี เห็นก็บอกพระ เยซูวา “ดูนัน
่ สิ
พวกศิษยของคุณกําลังทําผิดกฎวันหยุด”
๓ พระองคตอบวา
“พวกคุณไมเคยอาน
หรือวาดา วิดทําอะไร ตอนที่เขาและลูก น อง
ของเขาหิวโหย ๔ ดา วิดไดเขาไปในบานของ
์ ิทธิม
์ ากิน
พระเจา แลวไปเอาขนมปั งศักดิส
กันกับลูก น อง
ซึ่งตามกฎแลวมีแตพวก
นักบวชเทานัน
้ ที่กินได ๕ แลวพวกคุณไมเคย
อานกฎของโมเสสหรือวา
พวกนักบวชที่
ทํางานอยูในวิหาร บางครัง้ ก็ทํางานตรงกับ
วัน หยุดทางศาสนา ซึ่งถือวาผิดกฎ แตพวก
เขาก็ไมมีความผิด ๖ เราจะบอกใหรูวา มีคน
หนึ่ง *ที่อยูที่นี่ ยิ่ง ใหญกวาวิหารเสียอีก ๗ ถา
คุณเขาใจความ หมายของขอพระ คัมภีรที่วา
เราอยากเห็นความ เมตตา ไมใชเครื่องบูชา
†คุณคงจะไมประณามคนเหลา นี้ ที่ไมมีความ
ผิดแน
๘ เพราะ ‘บุตรมนุษยเป็ นนายเหนื อวันหยุด
ทางศาสนา’”
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พระเยซูคือผูรับใชท่พ
ี ระเจาเลือก
๑๕ แตพระ

พระเยซูรักษาชายที่มือลีบ

เยซูรูตัวเสียกอนจึงไปจากที่นัน
่
มีคนเป็ นจํานวนมากตามพระองคไป
และ
พระองครักษาพวกเขาใหหายป วยทุกคน
๑๖ พระองคสง
ั ่ พวกนัน
้ วา หามบอกคนอื่นวา
พระองคเป็ นใคร ๑๗ เรื่องเหลา นี้เกิด ขึ้นเพื่อ
ใหเป็ นจริงตามที่อิส ยาห ผู พูด แทน พระเจา
ไดพูดวา
๑๘ “นี่ คือผูรับ ใชที่เราไดเลือกไว เรารักเขา
และภูมิใจเขามาก
เราจะใหวิญญาณของเรากับเขา
เขาจะประกาศความยุติธรรมตอชนทุกชาติ
๑๙ เขาจะไมทะเลาะวิวาท
และไมมีปากมี
เสียง
ไมมีใครจะไดยินเสียงของเขาตามทองถนน
๒๐ ตนออที่ช้า
ํ แลว เขาก็จะไมหักทิง้
ไสตะเกียงที่ใกลมอด เขาก็จะไมดับ
จนกวาเขาจะนํ าความยุติธรรมมาและทําให
มันเกิดขึ้นจริง
๒๑ เขาจะเป็ นความหวังของคนทุกชาติ” ‡¶

(มก. ๓:๑-๖; ลก. ๖:๖-๑๑)

อํานาจของพระเยซูมาจากพระเจา

เยซูออกมาจากที่นัน
่ และเขาไปใน
ที่ประชุมชาวยิว ๑๐ มีชายมือลีบคนหนึ่งอยู
ที่นัน
่
พวกยิวบางคนพยายามที่จะหาเรื่อง
ใส รายพระองค จึงถามพระองควา “มันผิด
กฎหรือเปลา ถาจะรักษาคนในวัน หยุดทาง
ศาสนา”
๑๑ พระองคตอบวา “ถาพวกคุณมีแกะอยู
ตัวหนึ่ง แลวมันตกลงไปในบอในวัน หยุด
ทางศาสนา
คุณจะไมชวยดึงมันขึ้นมาจาก
บอหรือ ๑๒ มนุษยนัน
้ มีคามากกวาแกะเสีย
อีก ดัง นัน
้ การทําดีในวัน หยุดทางศาสนาจึง
ไมผิดกฎ”
๑๓ แลวพระ เยซูสัง
่ กับคนมือลีบวา “ยืดมือ
ออกมา” เขาก็ทําตาม แลวมือของเขาก็หาย
เป็ นปกติเหมือนกับมืออีกขางหนึ่ง ๑๔ พวก
ฟาริสีจึงออกไปวางแผนฆาพระเยซู

(มก. ๓:๒๐-๓๐; ลก. ๑๑:๑๔-๒๓; ๑๒:๑๐)

๙ พระ

*๑๒:๖
†๑๒:๗

๒๒ มีคนพาชายที่ถูกผี

สิงที่ตาบอดและ
พูดไมไดมาหาพระ เยซู พระองครักษาเขา
จนมองเห็นและพูดได ๒๓ ทําใหคนทัง้ หมด
ประหลาด ใจมาก และถามกันวา “เป็ นไปได
ไหม ที่เขาจะเป็ นบุตรของดาวิด”
๒๔ เมื่อพวกฟา ริ สีไดยินก็พูดวา “ที่คน นี้
์ ํานาจของเบเอล
ไลผีออกได ก็เพราะใชฤทธิอ
เซบูล หัวหน าผี”
๒๕ พระ เยซูรูถึงความคิดนั น
้ จึงตอบไปวา
“อาณาจักรที่แตกแยกจะถูกทําลาย
เมือง
ไหนหรือครัวเรือนไหนที่แตกแยก
ก็คงจะ
ไปไมรอด ๒๖ ดัง นัน
้ ถาซาตาน ขับ ไลซาตาน
มันก็ตอสูกับตัวมันเอง แลวอาณาจักรของ
มันจะตัง้ อยูไดอยางไร ๒๗ และถาเราใชฤทธิ ์
อํานาจของเบ เอล เซบู ลขับ ไลพวกผี ชัว
่ นัน
้
์ ํานาจของใครขับ
แลวพวกของคุณใชฤทธิอ

คนหนึ่ ง หรือ สําเนาบางฉบับใชคําวา “สิ่งหนึ่ง”
อางมาจากหนังสือโฮเชยา ๖:๖

‡๑๒:๒๑
¶๑๒:๒๑

คนทุกชาติ สําเนาตนฉบับใชคําวา “คนที่ไมใชชาวยิว”
อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๒:๑-๔

มัทธิว ๑๒:๒๘
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ไลพวกผี ชัว
่ นัน
้ ละ ดัง นัน
้ พวกศิษยของคุณ
เองจะพิสูจนวา สิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับเรานัน
้
ผิด ๒๘ แตถาเราขับ ไลผี ชัว
่ ออกดวยฤทธิ ์
อํานาจพระ วิญญาณของพระเจา ก็แสดงวา
อาณาจักรของพระเจามาถึงพวกคุณแลว
๒๙ จริงๆแลว
ใครจะบุกเขาไปปลนบาน
ของคนที่แข็ง แรงได นอกจากจะมัดเจาของ
บานที่แข็ง แรงนัน
้ ไวกอน จึงจะปลนขาว
ของในบานได ๓๐ ถาใครไมไดอยูฝายเรา ก็
เป็ นศัตรูกับเรา ใครไมไดชวยเรารวบรวม ก็
๓๑ ดัง
ทําใหคนเหลานัน
้ กระจัดกระจายไป
นัน
้ เราจะบอกคุณวา พระเจาจะยก โทษให
กับความ บาปทุกชนิด และคําหมิ่น ประมาท
ทุกอยาง
แตพระเจาจะไมยก โทษใหกับ
คนที่หมิ่น ประมาทพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
๓๒ พระเจาจะยก โทษใหกับคนที่ใส รายบุตร
มนุษย แตพระเจาจะไมยก โทษใหคนที่ใส
รายพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ ทัง้ เดี๋ยว นี้และ
ตลอดไป” *
เป็ นคนอยางไรก็ใหดูจากคําพูด
(ลก. ๖:๔๓-๔๕)
๓๓ “ถาอยากรูชนิ ดของตนไม

ก็ใหดูที่ผล
ของมัน ถาตนดีผลก็จะออกมาดี ถาตนเลว
ผลก็จะออกมาเลว ๓๔ ไอชาติอสรพิษ คํา พูด
ดีๆและถูก ตองจะมาจากปากคนชัว
่ ๆอยาง
พวกเจาไดอยางไรกัน ในเมื่อใจเต็มไปดวย
อะไร ปากก็จะพูดสิ่งนัน
้ ๓๕ คนดีก็จะพูดแต
สิ่งดีๆที่อยูในใจของเขา แตคนชัว
่ ก็จะพูดแต
สิ่งชัว
่ ๆที่อยูในใจของเขาเหมือนกัน ๓๖ เรา
จะบอกใหรูวา ในวันตัดสินโทษนัน
้
เจาจะ
ตองรับ ผิด ชอบในคํา พูดที่ไร สาระทุกคําที่ได
พูดออกมา ๓๗ คําพูดของเจานี่ แหละ ที่จะชีว
้ า
เจาถูกหรือผิด”

*๑๒:๓๒

มัทธิว ๑๒:๔๓

ชาวยิวเรียกใหพระเยซูทําอัศจรรย
(มก. ๘:๑๑-๑๒; ลก. ๑๑:๒๙-๓๒)
๓๘ พวกฟาริ สีและครูสอนกฎปฏิบัติบางคน

บอกพระ เยซูวา “อาจารย ทําเรื่องอัศจรรย
ใหดูหนอย พวกเราจะไดเชื่อวาพระเจาอยูกับ
อาจารย”
๓๙ พระองคตอบวา
“มีแตคนที่ชัว
่ และไม
สัตย ซื่อตอพระเจา ที่เรียก รองใหทําการ
อัศจรรยใหดู แตเราจะไมทําใหดู นอกจาก
การ อัศจรรยของโย นาหผู พูด แทน พระเจา
๔๐ โย นาหอยูในทองปลาตัวใหญถึงสามวัน
สามคืน
บุตรมนุษยก็จะอยูในใจกลางโลก
เป็ นเวลาสามวันสามคืนเหมือนกัน ๔๑ ในวัน
พิพากษานัน
้ ชาวเมืองนี นะ เวห †จะลุกขึ้น
มาพรอมกับพวกคุณที่อยูในสมัย นี้ และจะ
ประณามพวกคุณ เพราะชาวนี นะเวหไดกลับ
ตัวกลับ ใจเมื่อไดยินคํา สอนของโย นาห แต
พวกคุณไมยอม ทัง้ ๆที่ตอน นี้คนที่ยิ่ง ใหญ
กวาโย นาหก็อยูที่นี่แลว ๔๒ ในวันพิพากษา
นัน
้ ราชินีแหงทิศใต ‡ก็เหมือนกัน จะลุกขึ้น
มาพรอมกับพวกคุณที่อยูในสมัย นี้ และจะ
ประณามพวกคุณ เพราะทานอุตสาหเดินทาง
มาจากสุดปลายโลก เพื่อจะมาฟั งคํา สอนที่
ฉลาดปราดเปรื่องของซาโลมอน และตอนนี้
คนที่ยิ่ง ใหญกวาซา โลม อนก็อยูที่นี่แลว แต
พวกคุณกลับไมยอมฟั งเขา
คนทุกวันนี เ้ ต็มไปดวยความชั่วราย
(ลก. ๑๑:๒๔-๒๖)
๔๓ ผีชว
ั ่ ตนหนึ่ง

เมื่อมันออกจากรางของ
คนหนึ่งไป
มันไดรอน เรไปตามที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงเพื่อหาที่หยุด พัก แตก็หาไม

พระเจา … ตลอดไป ที่พระ เยซูพูดอยาง นี้เพราะพวกเขาบอกวาพระองคกําลัง

ไลวิญญาณชัว
่ โดยอํานาจของมารไมใชอํานาจของพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ และคนที่เขาใจผิดวา
อยางนัน
้ ก็จะไมมีทางเลื่อมใสในพระองคและไดรับการอภัย
†๑๒:๔๑ นี นะเวห คือ เมืองที่โยนาหไปเผยแพรคํา สอนของพระเจา อางมาจากหนั งสือโย
นาห ๓:๕
‡๑๒:๔๒

ราชินีแหงทิศใต คือ ราชินีของแควนชีบา ซึ่งเดินทางมาเป็ นระยะทางไกลมาก เพื่อ
เรียน รูคํา สอนของพระเจาจากกษัตริยซา โลม อน อานเพิ่ม เติมไดในหนังสือ ๑ พงศ กษัตริย
๑๐:๑-๑๓

มัทธิว ๑๒:๔๔
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มัทธิว ๑๓:๑๗

พบ ๔๔ มันจึงพูดขึ้นวา ‘กลับไปบานเกา *ที่
ออกมาดีกวา’ เมื่อกลับมาถึง มันก็พบวาบาน
เกานัน
้ วาง เปลาอยู เก็บกวาดสะอาดเป็ น
๔๕ มันจึงไปชวนผีที่ชัว
ระเบียบเรียบรอย
่
รายกวามันมาอีกเจ็ดตน เขามารวมกันอยูที่
บานหลังนัน
้
สุดทายสภาพของคนๆนัน
้
ก็
เลวรายยิ่ง กวาในตอนแรกเสียอีก คน ชัว
่ ใน
สมัยนี้ก็จะมีสภาพเหมือนอยางนัน
้ ”

งอกขึ้นอยางรวดเร็ว แตเนื่องจากดินไมลึก
๖ เมื่อดวงอาทิตยข้ น
ึ
พืชพวกนัน
้ ก็ถูกแดด
แผด เผา พวกมันมีรากตื้นๆก็เลยเหี่ยวแหง
๗ บางเมล็ดตกลงกลางพง หนาม
ตายไป
หนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมพืชนัน
้ หมด ๘ บาง
เมล็ดตกลงบนดินดี จึงงอกงามเกิดดอกออก
ผลมากมาย รอยเทาบาง หกสิบเทาบาง และ
สามสิบเทาบาง ๙ ใครมีหู ก็ฟังไวใหดี”

ศิษยพระเยซูคือครอบครัวของพระองค

สาเหตุท่พ
ี ระเยซูใชเรื่องเปรียบเทียบ
(มก. ๔:๑๐-๑๒; ลก. ๘:๙-๑๐)

(มก. ๓:๓๑-๓๕; ลก. ๘:๑๙-๒๑)
๔๖ เมื่อพระ

เยซูกําลังพูดกับฝูง ชนอยูนัน
้
แมและน องๆของพระองคไดมารออยูขาง
นอก อยากที่จะพูดกับพระองค ๔๗ มีคนมา
บอกพระองควา “แมและน องๆของอาจารย
มายืนรออยูดานนอก
อยากจะพูดคุยกับ
อาจารยครับ”
๔๘ พระ เยซูถามเขาวา “รูไหมวา ใครคือ
แมของเราและใครคือพีน
่  องของเรา” ๔๙ แลว
พระองค ก็ชีไ้ ปที่พวกศิษยของพระองค และ
พูดวา “พวกคุณนี่ไง ที่เป็ นแมและพี่ น อง
ของเรา ๕๐ คนที่ทําตามใจพระ บิดาของเราที่
อยูบนสวรรค คนนัน
้ แหละคือพีน
่  องชายหญิง
และแมของเรา”
พระเยซูเลาเรื่องการหวานเมล็ดพืช
(มก. ๔:๑-๙; ลก. ๘:๔-๘)
๑ ในวันเดียวกันนั น
้ เอง

๑๓ เยซูออกจากบานมานัง่ อยูที่ริม

พระ

๒ คนจํานวนมากมาหอมลอม
ทะเลสาบ
พระองค พระองคจึงลงไปนัง่ อยูในเรือโดย
มีคนพวกนัน
้ ยืนอยูริมฝั ่ ง ๓ แลวพระองคใช
เรื่องเปรียบ เทียบตางๆสอนพวกเขาหลาย
อยาง พระองคเลาวา “มีชาวนาคนหนึ่งออก
ไปหวานเมล็ด พืช ๔ ในขณะที่กําลังหวานอยู
นัน
้ พืชบางเมล็ดตกบนทาง เดิน นกก็มาจิก
กินหมด ๕ บางเมล็ดตกลงบนดินที่ชัน
้ ลาง
เป็ นหิน มีดินไมมากนัก เมล็ดพวกนัน
้ ก็

๑๐ พวกศิษยตางถามพระ

เยซูวา “ทําไม
อาจารยถึงใชแตเรื่องเปรียบ เทียบเลาใหคน
ฟั ง”
๑๑ พระ เยซูตอบวา
“มีแตพวกคุณเทา
นัน
้ ที่เราจะบอกใหรูถึงเรื่องความ
ลับของ
อาณาจักรแหงสวรรค
แตคนอื่นๆเราจะไม
บอก ๑๒ คนที่เขาใจอยูแลวก็จะเขาใจมากยิ่ง
ขึ้นจนเหลือเฟื อ สวนคนที่ไมเขาใจ แลวยัง
ไมสนใจฟั งอีก แมสิ่งที่เขาเขาใจก็จะหายไป
ดวย †๑๓ นี่เป็ นเหตุที่เราใชเรื่องเปรียบเทียบ
เลาใหพวกเขาฟั ง เพราะถึงเขาจะเห็น ก็
เหมือนกับไมเห็น ถึงจะไดยิน ก็เหมือนกับ
ไมไดยิน และไมเขาใจดวย ๑๔ ซึ่งก็เป็ นจริง
ตามที่อิสยาหผูพูดแทนพระเจาไดบอกไววา
‘คุณจะฟั งแลวฟั งอีก แตจะไมเขาใจ
คุณจะดูแลวดูอีก แตจะไมเห็น
๑๕ เพราะจิตใจของคนพวก นี้ ด้ อ
ื ดานไปเสีย
แลว
พวกเขาปิ ดหูปิดตา จึงทําใหตามองไมเห็น
หูก็ไมไดยิน และจิตใจก็ไมเขาใจ
พวกเขาจึงไมไดหันกลับมาหาเราเพื่อใหเรา
รักษา’ ‡
๑๖ พวกคุณที่มีตามองเห็นและมีหูไดยินนั น
้
ได รับเกียรติจริงๆ ๑๗ เราจะบอกใหรูวา มี
พวกผู พูด แทนพระเจา และพวกคนทัง้ หลาย
ที่ทําตามใจพระเจา ใฝ ฝันอยากเห็น อยาก
ไดยินสิ่ง ที่พวกคุณเห็นและไดยินนี้ แตพวก
เขาก็ไมไดเห็นและก็ไมไดยินดวย

*๑๒:๔๔ บานเกา หรือ รางกายของคนที่ถูกผีสิง ในทีน
่ ี้ “ราง” กับ “บาน” ใชสลับกันไป เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน และเขาใจมากยิ่งขึ้น
†๑๓:๑๒

คนที่เขาใจ … หายไปดวย ขอนี้แปลตรงๆไดวา “คนที่มีอยูแลว ก็จะไดรับมากยิ่ง
ขึ้นจนเหลือเฟื อ สวนคนที่ไมมี สิ่งที่เขามีก็จะตองถูกริบไปดวย”
‡๑๓:๑๕ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๖:๙-๑๐

มัทธิว ๑๓:๑๘
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มัทธิว ๑๓:๔๒

เรื่องเปรียบเทียบเกี่ยว
กับเมล็ดพืชและเชือ
้ ฟู

พระเยซูอธิบายเรื่องเมล็ดพืช
(มก. ๔:๑๓-๒๐; ลก. ๘:๑๑-๑๕)
๑๘ ฟั งใหดี

นี่คือความ หมายของเรื่อง
ชาวนาที่หวานเมล็ด พืช ๑๙ เมล็ด พืชที่ตก
ตามถนนหนทาง คือคนที่ฟังเรื่องอาณาจักร
ของพระเจาแตไมเขาใจ มารรายก็มาฉกฉวย
เอาพืชที่หวานอยูในใจของเขาไป ๒๐ เมล็ด
พืชที่ตกบนดินตื้นๆที่มีหินอยูขางลาง คือคน
ที่เมื่อไดยินถอยคําแลว ก็รีบรับไวทันทีและ
มีความ สุขที เดียว ๒๑ แตถอยคําไมไดฝังลึก
เขาไปในจิตใจ จึงอยูไดไมนาน เมื่อเกิดเรื่อง
ทุกข รอนหรือถูกขมเหงรังแกเพราะถอยคํา
นัน
้ ก็รีบทิง้ ถอยคํานัน
้ ทันที ๒๒ เมล็ด พืชที่
ตกลงในพงหนามนัน
้ คือคนที่ฟังถอยคํา แต
ยังเป็ นหวงกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลก นี้ และ
หลง ไหลในทรัพยสมบัติ สิ่งเหลา นี้มาคลุม
ถอยคําไว เลยไมเกิดผล ๒๓ สวนเมล็ด พืชที่
ตกลงในดินดีนัน
้
คือคนที่ไดฟังถอยคําแลว
เขาใจ จึงเกิดผลรอยเทาบาง หก สิบเทาบาง
สามสิบเทาบาง”
เรื่องขาวสาลีและตนวัชพืช
๒๔ พระ

เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบอีกเรื่อง
หนึ่งใหฟังวา “อาณาจักรแหงสวรรค เปรียบ
เหมือนกับคนที่หวานเมล็ดพันธุดีในนาของ
เขา ๒๕ แตในคืนนัน
้
เมื่อทุกคนหลับหมด
ศัตรูของเขาไดเขามาหวานเมล็ดวัชพืชลง
ไปในนาขาวสาลี แลวก็ไป ๒๖ เมื่อตนขาว
สาลีออกรวง ตนวัชพืชก็งอกงามขึ้นมาดวย
๒๗ พวกคนใชมาถามเขาวา ‘นายครับ นาย
หวานเมล็ดพันธุดีลงไปในนานี่ครับ แลวตน
วัชพืชโผลมาไดอยางไรครับ’
๒๘ เขาตอบไปวา
‘เป็ นฝี มือของศัตรู’
คนใชถามตอวา ‘นายจะใหพวกเราไปถอน
ตนวัชพืชทิง้ ไหมครับ’
๒๙ เขาตอบวา ‘ไมตองหรอก เพราะกลัว
วาจะถอนขาวสาลีติดไปกับตนวัชพืชดวย
๓๐ ปลอยใหมันเติบโตไปดวยกันจนถึงฤดู
เก็บ เกี่ยว แลวขาจะสัง่ ใหคนงานเก็บตน
วัชพืชกอน แลวมัดเขาดวยกัน เอาไปเผาไฟ
แลวจึงคอยมาเก็บขาวสาลีไปไวในยุง ฉาง
ของขา’”
*๑๓:๓๕

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๗๘:๒

(มก. ๔:๓๐-๓๔; ลก. ๑๓:๑๘-๒๑)
๓๑ พระ

เยซูยังเลาเรื่องเปรียบ เทียบอีก
เรื่องหนึ่งใหฟังวา
“อาณาจักรแหงสวรรค
เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตารดเมล็ดหนึ่ง
ที่
ชาวนาเอาไปปลูกไวในไรของเขา ๓๒ มันเป็ น
เมล็ดที่เล็กที่สุดในจํานวนเมล็ดทัง้ หมด แต
เมื่อมันโตขึ้นมา มันกลับสูงใหญกวาพืชสวน
ครัวทัง้ หมดและกลายเป็ นตนที่นกมาทํารัง
ตามกิ่งกานของมันได”
๓๓ แลวพระ เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบอีก
เรื่องหนึ่งใหฟังวา
“อาณาจักรแหงสวรรค
เปรียบเหมือนกับเชื้อฟู ที่ผูหญิงคนหนึ่งผสม
ลงไปในแป งสาม ถัง แลวมันก็ทําใหแป งทัง้
กอนฟูข้ น
ึ มา”
๓๔ พระ เยซูเลาเรื่องพวก นี้ ใหฟัง และใช
เรื่องเปรียบเทียบทัง้ หมด ไมมีสักเรื่องเลย
ที่ไมไดใชเรื่องเปรียบ เทียบเลา ๓๕ ซึ่งก็เป็ น
จริงตามที่ผูพูดแทนพระเจาพูดไววา
“เราจะพูดออกมาเป็ นเรื่องเปรียบเทียบ
เราจะพูดถึงความ
ลับที่ถูกปกปิ ดไวตัง้ แต
สรางโลกมา” *
ความหมายของเรื่อง
ขาวสาลีและตนวัชพืช
๓๖ พระ เยซูจากฝูง ชนมา แลวเขาไปใน
บาน พวกศิษยเขามาบอกพระองควา “ชวย
อธิบายเรื่องตนวัชพืชในนานัน
้ ใหหนอย
ครับ” ๓๗ พระองคตอบวา “คนที่หวานเมล็ด
พืชพันธุดีคือ บุตร มนุษย ๓๘ ไร นาคือโลก นี้
เมล็ดพืชพันธุดีคือคนของอาณาจักรของ
พระเจา ตนวัชพืชคือคนของมารราย ๓๙ ศัตรู
ที่เขามาหวานวัชพืชคือมารราย ฤดูเก็บ เกี่ยว
คือวันสิน
้ ยุค และพวกคนงานที่เก็บ เกี่ยวก็
คือพวกทูตสวรรค
๔๐ ตนวัชพืชถูกถอนไปเผาไฟอยางไร เมื่อ
๔๑ บุตร
วันสิน
้ ยุคมาถึงก็จะเป็ นอยางนัน
้
มนุษยจะสงทูต สวรรคของพระองคออกไป
รวบรวมทุกอยางที่ทําใหคนทําบาปและ
คนที่ทําชัว
่
ใหออกไปจากอาณาจักรของ
พระองค ๔๒ ทูต สวรรคจะเอาคนพวก นี้ ไป
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โยนลงในเตาไฟที่รอน แรง
ที่มีแตเสียง
รองไหโหยหวนอยางเจ็บ ปวด ๔๓ แลวคนที่
ทําตามใจพระเจาก็จะสองสวางเหมือนกับ
ดวงอาทิตยในอาณาจักรของพระ บิดาของ
พวกเขา ใครมีหู ก็ฟังไวใหดี”
เรื่องทรัพยสมบัติและไขมุก
๔๔ “อาณาจักรแหงสวรรคเหมือนกับทรัพย

สมบัติที่ซอนไวในทุง นา เมื่อมีคนมาพบเขา
ก็เอาไปซอนไวเหมือนเดิม
และดวยความ
ดีใจจึงไปขายทุกสิ่งทุกอยางที่เขามี แลวไป
ซื้อที่นานัน
้ ”
๔๕ “อาณาจักรแหงสวรรคเหมือนพอคาที่
๔๖ เมื่อไดพบไขมุกที่
ไปหาไขมุกเม็ดงาม
มีคามหาศาลเม็ดหนึ่ง
จึงไปขายทุกสิ่งทุก
อยางที่เขามี และไปซื้อไขมุกเม็ดนัน
้ ”
เรื่องอวนจับปลา
๔๗ “อาณาจักรแหงสวรรคเหมือนอวนที่

ทอดอยูในทะเลสาบและจับปลาไดหลายชนิด
๔๘ เมื่ออวนเต็ม ก็ลากอวนขึ้นฝั ่ ง นั ง
่ เลือก
แตปลาที่ดีๆใสเขง
และโยนปลาที่ไมดีทิง้
ไป ๔๙ ในวันสิน
้ ยุคก็จะเป็ นอยางนัน
้
เหลา
ทูต สวรรคจะออกมาแยกพวกคน ชัว
่ ออกจาก
พวกคนดี ๕๐ แลวจะโยนพวกคน ชัว
่ ลงใน
เตาไฟที่รอน แรงที่มีแตเสียงรองไหโหยหวน
อยางเจ็บปวด”
๕๑ “ทัง
้ หมดที่เราพูดมานี้ พวกคุณเขาใจ
แลวหรือยัง” พวกศิษยตอบวา “เขาใจแลว
ครับ”
๕๒ พระ เยซูจึงพูดกับพวกศิษยวา
“พวก
ครูสอนกฎ ปฏิบัติทุกคน ที่ไดเรียน รูถึง
อาณาจักรแหงสวรรคแลว ก็เหมือนเจาของ
บานคนหนึ่ง ที่ไดเอาสมบัติทัง้ เกาและใหม
ออกมาจากหองเก็บของ”
พระเยซูกลับบาน
(มก. ๖:๑-๖; ลก. ๔:๑๖-๓๐)
๕๓ เมื่อพระ

เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบพวก
นี้เสร็จแลว พระองคไดไปจากที่นัน
่ ๕๔ กลับ
ไปที่บานเมืองของพระองค แลวเริ่มสอนคน
ในที่ประชุมชาวยิว พวกเขาก็ท่ งึ และถามกัน
์ ํานาจ
วา “ไอหมอนี่ไปไดสติ ปัญญาและฤทธิอ
*๑๔:๑
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ในการทําเรื่องอัศจรรย นี้มาจากไหนกัน ๕๕ นี่
มันลูกชางไมไมใชหรือ มีแมช่ อ
ื มารีย มีนอง
ชายชื่อยากอบ โยเซฟ ซี โมน และยู ดาส ไม
ใชหรือ ๕๖ น อง สาวทุกคนของมันก็อยูเมือง
เดียวกับพวกเราดวยไมใชหรือ แลวมันไป
์ ํานาจอยาง นี้มาจากที่
ไดสติ ปั ญญาและฤทธิอ
ไหน” ๕๗ พวกเขาจึงขุน เคืองพระองคมาก
แตพระองคพูดกับพวกเขาวา “ผู พูด แทน
พระเจา ได รับเกียรติในทุกที่ ยกเวนในบาน
เมือง และในครอบครัวของตนเองเทานัน
้ ”
๕๘ พระ เยซูจึงไมไดทําการ อัศจรรยที่นัน
่ มาก
นัก เพราะพวกนัน
้ ไมความเชื่อในพระองค
เฮโรดไดยินเรื่องของพระเยซู
(มก. ๖:๑๔-๒๙; ลก. ๙:๗-๙)
โรด *ผูปกครอง
แควนกาลิ ลีไดยินเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระเยซู ๒ ก็พูดกับที่ปรึกษาของเขาวา “ตอง
เป็ นยอหนคนที่ทําพิธีจุมนํ้ า ฟื้ นขึ้นจากความ
ตายแนๆ เขาถึงทําการอัศจรรยพวกนี้ได”

๑๔

๑ เมื่อกษัตริยเฮ

ยอหนคนทําพิธีจุมนํ ้าตายอยางไร
๓ กอนหน านี้

เฮโรดไดจับยอหนลามโซและ
ขังคุกไว เพราะเห็นแกนางเฮโรเดีย สภรรยา
ของฟี ลิปน อง ชายของเฮ โรดเอง ๔ เพราะ
ยอหนบอกเขาเสมอวา “มันผิดที่ทานเอาเฮ
โร เดีย สมาเป็ นภรรยา” ๕ เฮ โรดจึงอยาก
จะฆายอหน แตเขาก็กลัวประชาชน เพราะ
ประชาชนถือวายอหนเป็ นผูพูดแทนพระเจา
๖ ในงานวัน เกิดของเฮ โรด ลูกสาวของเฮ
โร เดีย สไดออกมาเตนรําใหเฮ โรดและแขก
ของเขาดู เธอทําใหเฮ โรดถูก อกถูกใจมาก
๗ เฮ โรดสาบานที่จะใหทุก สิ่งทุก อยางที่เธอ
ขอ ๘ เธอขอเฮ โรดตามที่แมของเธอบอก
ใหขอ คือ “ดิฉันขอหัวของยอหนคนทําพิธี
จุม นํ้ าใสถาดมาใหที่นี่คะ” ๙ กษัตริยเฮ โรด
เสียใจมาก แตเพราะเขาไดสาบานไวแลวตอ
หน าแขกของเขา เฮโรดจึงสัง่ ใหทําตามที่เธอ
ตองการ ๑๐ เฮโรดใชใหคนไปตัดหัวยอหนใน
คุก ๑๑ แลวเอาใสถาดมาใหเธอ แลวเธอก็เอา
ไปใหแมของเธอ ๑๒ พวกศิษยของยอหนมา

กษัตริยเฮโรด คือ เฮโรด แอนติ ปาส ปกครองกาลิ ลีและเปเรียในชวง ๔ ปี กอนพระ
เยซูเกิดจนค.ศ. ๓๙ เป็ นลูกของกษัตริยเฮโรดมหาราช
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เอารางของยอหนไปฝั ง และไปเลาเรื่อง นี้ให
พระเยซูฟัง
พระเยซูเลี ้ยงคนมากกวาหาพันคน
(มก. ๖:๓๐-๔๔; ลก. ๙:๑๐-๑๗; ยน. ๖:๑-๑๔)
๑๓ เมื่อพระ

เยซูไดยินเรื่องที่เกิด ขึ้นกับ
ยอหน พระองคไดลงเรือไปยังที่เปลี่ยวเพียง
คนเดียว
เมื่อผูคนจากหมูบานตางๆไดยิน
เรื่อง นี้ พวกเขาก็เดินเทาติดตามพระองค
๑๔ เมื่อพระองคมาถึงฝั ่ งก็เห็นฝูง
ชนเป็ น
จํานวนมากรออยูกอนแลว
พระองครูสึก
สงสารและไดรักษาโรคใหกับคนป วย
๑๕ เมื่อถึงตอน เย็น พวกศิษยมาบอกพระ
เยซูวา
“ที่นี่ก็เปลี่ยวมากและนี่ก็เย็นมาก
แลว สงฝูง ชนพวก นี้กลับไปเถอะ พวกเขา
จะไดเขาไปตามหมูบานตางๆหาซื้ออาหาร
กินกัน”
๑๖ แตพระ เยซูตอบวา “พวกเขาไมตองไป
ไหนหรอก อยูนี่แหละ พวกคุณไปหาอาหาร
มาเลีย
้ งพวกเขาสิ”
๑๗ พวกศิษยตอบวา
“พวกเราไมมีอะไร
เลยนอกจากขนมปั งหากอน กับปลาสองตัว
เทานัน
้ ”
๑๘ พระ เยซูบอกวา “เอามานี่ สิ” ๑๙ พระ
เยซูสัง่ ใหฝูง ชนนัง่ ลงบนหญา แลวพระองค
หยิบขนมปั งหากอนกับปลาสองตัวมา พระ
เยซูมองขึ้นไปบนสวรรค
ขอบคุณพระเจา
แลวพระองคแบงขนมปั งใหกับพวกศิษย
แลวพวกศิษยก็แจกขนมปั งใหประชาชน
๒๐ ทุกคนกินกันจนอิ่ม
และพวกศิษยยัง
เก็บเศษอาหารที่เหลือไดจนเต็มสิบ สองเขง
๒๑ คนที่กินอาหารอยูที่นัน
่ มีผูชายประมาณ
หาพันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก
พระเยซูเดินบนนํ ้า
(มก. ๖:๔๕-๕๒; ยน. ๖:๑๖-๒๑)
๒๒ ทันทีที่กินกันเสร็จแลว

พระเยซูใหพวก
ศิษยลงเรือขามฟากไปกอนลวง หน า สวน
๒๓ เมื่อ
พระองครอสงประชาชนอยูที่นัน
่
พระองคสงประชาชนเสร็จแลว
พระองค
ขึ้นไปบนภูเขาตามลําพังเพื่ออธิษฐาน เมื่อ
ถึงตอนคํ่า
พระองคก็ยังอยูที่นัน
่ คนเดียว
๒๔ สวนเรือไดออกไปไกลจากฝั ่ งมากแลว
และถูกคลื่นซัดเพราะแลนทวนลมอยู
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๒๕ ชวงตีสามถึงหกโมงเชา พระ เยซูเดิน
๒๖ เมื่อพวกศิษยเห็น
บนนํ้ าไปหาพวกเขา
พระองคเดินอยูบนนํ้ า ก็ตกใจ กลัว รองกัน
เสียงหลงวา “ผี”
๒๗ พระองคก็รีบบอกกับพวกเขาวา “อยา
ตกใจ เราเอง ไมตองกลัว”
๒๘ เป โตรก็เลยพูดวา “อาจารย ถาเป็ น
อาจารยจริงๆเรียกใหผมเดินบนนํ้ าไปหา
หนอยสิครับ”
๒๙ พระ เยซูจึงพูดวา “มาสิ” เป โตรก็ออก
มาจากเรือ เดินบนนํ้ าไปหาพระองค ๓๐ แต
เมื่อเปโตรเห็นคลื่นลมพัดแรงก็กลัว และเริ่ม
จมลงไปในนํ้ า เขารองตะโกนวา “อาจารย
ชวยดวย”
๓๑ พระ เยซูย่ น
ื มือจับตัวเขาไวทันที แลว
พูดวา “ความเชื่อน อยจริงๆ จะไปสงสัย
ทําไม”
๓๒ เมื่อเป โตรและพระ เยซูข้ น
ึ มาอยูบนเรือ
แลว ลมก็สงบลง ๓๓ พวกศิษยที่อยูในเรือตาง
มากราบ ไหวพระองค และพูดวา “อาจารย
เป็ นพระบุตรของพระเจาจริงๆ”

พระเยซูรักษาคนป วยเป็ นจํานวนมาก
(มก. ๖:๕๓-๕๖)
๓๔ เมื่อขามฟากมาถึงฝั ่ งเยน

เน ซา เรท
ก็เลยสงขาว
กันไปทัว
่ บริเวณที่อยูใกลๆนัน
้ วาพระ
เยซู
มา พวกเขาพาพวกคน ป วยทัง้ หมดมาหา
พระองค ๓๖ พวกคนป วยตางออนวอนขอแค
แตะพูที่ชายเสื้อ คลุมของพระองค และทุก
คนที่ไดแตะก็หายป วยกันหมด
๓๕ ประชาชนที่นัน
่ จําพระเยซูได

กฎที่มนุษยตัง้ ขึน
้ แลว
อางวาเป็ นของพระเจา
(มก. ๗:๑-๒๓)
๑ พวกฟา

๑๕ ไดเดินทางจากเมืองเยรูซาเล็มมา

ริ สีและครูสอนกฎ ปฏิบัติ

หาพระองค และถามพระองควา ๒ “ทําไม
ศิษยของคุณถึงไมทําตามประเพณีที่สืบทอด
กันมาจากบรรพบุรุษ
ทําไมพวกเขาถึงไม
ลางมือกอนกินอาหาร”
๓ พระ เยซูตอบวา
“แลวทําไมพวกคุณ
ถึงขัดคํา สัง่ พระเจาเพราะเห็น แกประเพณี
ของพวกคุณละ ๔ พระเจาบอกวา ‘ใหเคารพ
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นับถือพอและแม’ *และ ‘ใครสาปแชงพอ แม
จะมีโทษถึงตาย’ †๕ แตพวกคุณกลับสอนวา
ไมผิดที่จะบอกพอ แมวา ‘สิ่งที่ลูกจะเอามา
ชวยพอ แมไดนัน
้
ลูกไดยกใหกับพระเจา
ไปหมดแลว’ ๖ ดวยวิธี นี้ เขาก็เลยไมตอง
เคารพพอของเขา เพราะเห็น แกประเพณี
ของคุณ คุณยกเลิกพระ คําของพระเจา ๗ ไอ
พวกหน าซื่อใจคด อิสยาหไดพูดแทนพระเจา
เกี่ยวกับพวกคุณไวถูกตองเลยที่วา
๘ ‘คนพวกนี้ นับถือเราแตปากเทานั น
้
แตใจของเขาหางไกลจากเรามาก
๙ จึงไมมีประโยชน ที่เขาจะบูชาเรา
เพราะสิ่งที่เขาสอนกันนัน
้
เป็ นแคกฎที่
มนุษยตัง้ ขึ้น’” ‡
๑๐ พระ เยซูเรียกฝูง ชนเขามาและพูดวา
“ฟั งใหเขาใจนะ ๑๑ สิ่งที่เขาไปในปากไมทํา
ใหคนสกปรกในสายตาพระเจาหรอก
แต
สิ่งที่ออกมาจากปากนัน
่ แหละ
ที่ทําใหคน
สกปรกในสายตาพระเจา”
๑๒ พวกศิษยเขามาบอกพระ
เยซูวา
“อาจารยรูหรือเปลา ที่อาจารยพูดไปนัน
้ ทํา
ใหพวกฟาริสีโกรธแคนมาก”
๑๓ พระ เยซูตอบวา
“ตนไมทุกตนที่พระ
บิดาของเราบนสวรรคไมไดปลูก
ก็จะถูก
ถอนรากถอนโคนจนหมด ๑๔ ไมตองไปสนใจ
หรอก พวกเขาเป็ นคนนํ าทางตาบอด ถาคน
ตาบอดนํ าทางคนตาบอด ทัง้ สองคนก็จะตก
ลงไปในคู”
๑๕ เป โตรบอกพระ เยซูวา “ชวยอธิบาย
เรื่องเปรียบเทียบที่เพิ่งพูดไปนัน
้ ใหฟังหนอย
ครับ”
๑๖ พระ เยซูพูดวา “อะไรกัน ยังไมเขาใจ
อีกหรือ ๑๗ ไมเห็นหรือวา ทุกอยางที่คนกิน
เขาไปในปากจะตกลงไปในทอง
แลวถาย
๑๘ แตสิ่งที่พูดออกมาจากปากนั น
ออกมา
้
มันมาจากใจ และสิ่ง นี้เองที่ทําใหคนสกปรก
ในสายตาพระเจา ๑๙ เพราะสิ่งที่ออกมาจาก
ใจ คือความ คิดชัว
่ ราย การ เขน ฆา กัน การ
มีชู ความผิด บาปทางเพศอื่นๆ การลัก ขโมย
การ โกหก การ ใส ราย ป ายสี กัน ๒๐ สิ่งเหลา
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นี้แหละเป็ นสิ่งที่ทําใหคนสกปรกในสายตา
พระเจา แตการที่ไมไดลางมือกอนกินอาหาร
ไมทําใหคนสกปรกในสายตาพระเจาหรอก”
พระเยซูชวยผูหญิงที่ไมใชชาวยิว
(มก. ๗:๒๔-๓๐)
๒๑ พระ

เยซูออกจากที่นัน
่
และเขาไป
ยังเขตแดนเมืองไทระ และเมืองไซ ดอน
๒๒ หญิงชาวคานาอันคนหนึ่ งที่อยูแถวนั น
้ ได
เขามารองบอกพระองควา
“องคเจาชีวิต
บุตรของดา วิด ¶สงสารฉันดวยเถอะ ลูกสาว
ของฉันถูกผีสิง เธอทนทุกขทรมานมาก”
๒๓ พระ เยซูไมไดตอบเธอเลยสักคํา พวก
ศิษยเขามายุพระองควา “ไลเธอไปเถอะครับ
นารําคาญ รองตะโกนตามตื๊ออยูได”
๒๔ พระ เยซูตอบผู หญิงคนนั น
้ วา “พระเจา
สงเรามาชวยเฉพาะคนอิสราเอลที่เป็ น
เหมือนแกะที่หลงทางของพระองค”
๒๕ เธอจึงเขามาคุกเขาลงตอ หน าพระ เยซู
และพูดวา “องคเจาชีวิต ชวยฉันดวยเถิด”
๒๖ พระ เยซูจึงตอบวา
“มันไมถูก ตอง
หรอกนะ ที่จะเอาอาหารของลูกๆไปโยนให
หมากิน”
๒๗ หญิงคนนั น
้ ตอบวา “ใชคะ แตหมาก็ยัง
ไดกินเศษอาหารที่หลนจากโตะของนายมัน
นะคะ”
๒๘ พระ เยซูตอบวา “เธอนี่ มีความ เชื่อมาก
จริงๆ เธอขออะไรก็ใหเป็ นไปตามนัน
้ ” แลว
ลูกสาวของนางก็หายเป็ นปกติทันที
พระเยซูรักษาคนป วยจํานวนมาก
๒๙ พระ เยซูออกจากที่นัน
่

เดินไปตามชาย
ฝั ่ งทะเลสาบกา ลิ ลีและขึ้นไปบนภูเขา แลว
๓๐ มีฝูง ชนจํานวนมากมา
นัง่ พักอยูบนนัน
้
หาพระ เยซู พวกเขาพาคนงอย คนตาบอด
คนพิการ คนใบ และคนที่เป็ นโรคอื่นๆอีก
มากมายมาดวย และเอามาวางนอนอยูที่เทา
ของพระองค แลวพระองคไดรักษาทุกคนจน
หายหมด ๓๑ ผูคนตางก็พากันประหลาด ใจ

*๑๕:๔

อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๒ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖
อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๑:๑๗
‡๑๕:๙ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๒๙:๑๓
†๑๕:๔

¶๑๕:๒๒

บุตรของดาวิด เป็ นชื่อเรียกพระคริสต (พระเมสสิ ยาห) ซึ่งเป็ นเชื้อ สายของดาวิด
กษัตริยของอิสราเอล เมื่อประมาณหนึ่งพันปี กอนพระเยซูมาเกิด
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เมื่อเห็นคนใบพูดได คนพิการก็หาย คนขา
เป เดินได และคนตาบอดก็มองเห็น ทุกคน
ตางพากันสรรเสริญพระเจาของอิสราเอล

มัทธิว ๑๖:๑๕

นอกจากการอัศจรรยของโยนาห” *แลวพระ
เยซูก็ไปจากพวกเขา
เชือ
้ ของพวกฟาริสีและสะดูสี

พระเยซูเลี ้ยงอาหารคนกวาสี่พันคน
(มก. ๘:๑-๑๐)
๓๒ พระ

เยซูเรียกพวกศิษยของพระองคมา
แลวพูดวา “สงสารคนพวก นี้จริงๆเพราะเขา
อยูที่นี่กับเรามาสามวันแลว และไมมีอะไร
กินดวย ไมอยากจะสงพวกเขากลับไปทัง้ ๆที่
ยังหิวอยู อาจจะไปเป็ นลมกลางทางได”
๓๓ พวกศิษยจึงพูดวา
“ในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลงอยาง นี้ จะไปเอาอาหารที่ไหนมา
เลีย
้ งคนตัง้ มากมายขนาดนี้ไดละครับ”
๓๔ พระเยซูถามวา “พวกคุณมีขนมปั งอยูกี่
กอน” พวกศิษยตอบวา “เจ็ดกอนกับปลาตัว
เล็กๆอีกไมกี่ตัว”
๓๕ พระ เยซูบอกใหฝูง ชนนั ง
่ ลงกับพื้น
๓๖ พระองคเอาขนมปั งทัง
้ เจ็ดกอนและปลา
มา ขอบคุณพระเจา แลวหักขนมปั งและปลา
สงใหพวกศิษย พวกศิษยก็เอาไปแจกใหกับ
ฝูง ชนกินกัน ๓๗ เมื่อทุกคนกินอิ่มแลว พวก
ศิษยเก็บเศษอาหารที่เหลือไดเจ็ดเขงเต็มๆ
๓๘ นั บผูชายที่กินอยูที่นัน
่ ไดสี่พันคน ไมรวม
ผู หญิงและเด็ก ๓๙ หลังจากที่พระ เยซูสงทุก
คนกลับบานหมดแลว
พระองคก็ลงเรือไป
แควนมากาดาน

(มก. ๘:๑๔-๒๑)
๕ ขณะที่พวกศิษยของพระ

เยซูกําลังขาม
ทะเลสาบไปอีกฟากหนึ่งนัน
้ ก็ลืมเอาขนมปั ง
มาดวย ๖ พระเยซูไดเตือนพวกเขาวา “ระวัง
เชื้อของพวกฟาริสีและพวกสะดูสีใหดีนะ”
๗ พวกศิษยจึงพูดกันวา
“ที่อาจารยพูด
อยาง นี้
ตองเป็ นเพราะพวกเราลืมเอา
ขนมปั งมาแนๆ”
๘ พระ เยซูรูวาพวกเขากําลังพูดเรื่องอะไร
จึงพูดวา “พวกคุณนี่ชางมีความ เชื่อน อย
จริงๆ
ไปพูดกันถึงเรื่องไมมีขนมปั งทําไม
๙ นี่ พวกคุณยังไมเขาใจอีกหรือ จําไมไดแลว
หรือ ตอนที่เราแบงขนมปั งหากอนเลีย
้ งคน
หา พันคน พวกคุณเก็บเศษที่เหลือไดกี่เขง
๑๐ หรือตอนที่เราแบงขนมปั งเจ็ดกอนเลีย
้ ง
คนสี่พันคน พวกคุณเก็บเศษที่เหลือไดกี่เขง
๑๑ ทําไมพวกคุณถึงไมเขาใจนะวา เราไมได
พูดถึงเรื่องขนมปั ง แตเราเตือนใหพวกคุณ
ระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี”
๑๒ ในที่สุดพวกศิษยก็เขาใจแลววา
พระองคไมไดพูดถึงเชื้อที่ใสในขนมปั ง แต
เตือนใหระวังเรื่องคํา สอนของพวกฟาริ สีและ
สะดูสี

ผูนําชาวยิวทดสอบพระเยซู
(มก. ๘:๑๑-๑๓; ลก. ๑๒:๕๔-๕๖)
๑ พวกฟา ริ สีและพวกสะ ดู สีเรียกให

๑๖ พระ เยซูทําเรื่องอัศจรรยใหดู

เพื่อ
ทดสอบวาพระองคมาจากพระเจาจริงหรือไม
๒ พระ เยซูตอบวา
“เมื่อทองฟ าสีแดงใน
ตอนเย็น คุณบอกวาพรุง นี้อากาศจะดี ๓ เมื่อ
ทองฟ าสีแดงและมืดครึ้มในตอนเชา
คุณ
บอกวาวัน นี้ฝนจะตก คุณรูจักที่จะตีความ
หมายของดินฟ าอากาศ แตกลับไมรูจักความ
หมายของสิ่งเหลา นี้ที่เราทํา ๔ มีแตคนที่ชัว
่
และไมสัตย ซื่อตอพระเจา ที่เรียก รองใหทํา
การอัศจรรยใหดู
แตเราจะไมทําอะไรใหดู
*๑๖:๔

เปโตรพูดวาพระเยซูคือกษัตริยผูย่ง
ิ ใหญ
(มก. ๘:๒๗-๓๐; ลก. ๙:๑๘-๒๑)
๑๓ เมื่อพระ เยซูมาถึงแควนซี ซา รี ยาฟี

ลิ ป
ปี พระองคถามพวกศิษยวา “คนเขาพูดกัน
วาบุตรมนุษยเป็ นใครกัน”
๑๔ พวกศิษยตอบวา “บางคนวาเป็ นยอหน
คนที่ทําพิธี จุม นํ้ า บางคนก็วาเป็ นเอ ลี ยาห
บางคนก็วาเป็ นเยเร มี ยาหหรือเป็ นคนหนึ่ง
ในพวกผูพูดแทนพระเจา”
๑๕ พระเยซูถามพวกศิษยวา “แลวพวกคุณ
ละ วาเราเป็ นใคร”

การอัศจรรยของโย นาห เป็ นเรื่อง ราวของโย นาหที่อยูในทองปลาใหญถึงสาม
วัน เหมือนกับพระ เยซูที่อยูในหลุมฝั ง ศพสามวันเชนกัน อานจากหนังสือของโย นาหในพระ
คัมภีรเดิม

มัทธิว ๑๖:๑๖

๑๖ ซี โมน เป โตร ตอบวา “พระองคเป็ น
กษัตริยผูยิ่ง ใหญ พระ บุตรของพระเจาผูมี
ชีวิตอยู”
๑๗ พระ เยซูตอบวา “ซี โมนลูกของโย นาห
คุณนี่ได รับเกียรติจริงๆ ในเรื่อง นี้ พระ บิดา
ของเราที่อยูบนสวรรคเป็ นผูเปิ ด เผยใหคุณรู
นะ ไมใชมนุษยหรอก ๑๘ เราจะบอกใหรูวา
คุณคือเปโตร *และบนหินกอนนี้ เราจะสราง
หมูประชุมของเราขึ้นมา และอํานาจทัง้ หมด
†จะไมสามารถเอาชนะหมู
ของความตาย
๑๙ เราจะใหกุญแจของ
ประชุมของเราได
อาณาจักรแหงสวรรคกับคุณ
อะไรก็ตามที่
คุณหามไมใหทําบนโลก นี้ พระเจาที่อยูบน
สวรรคก็จะหามไมใหทําดวย
สวนอะไรก็
ตามที่คุณใหทําบนโลก นี้ พระเจาที่อยูบน
สวรรคก็จะใหทําดวย” ๒๐ แลวพระเยซูไดสัง่
พวกศิษย หามไมใหบอกใครวาพระองคเป็ น
กษัตริยผูยิ่งใหญ

พระเยซูทํานายวาพระองคตองตาย
(มก. ๘:๓๑-๙:๑; ลก. ๙:๒๒-๒๗)
๒๑ ตัง
้ แตนัน
้ เป็ นตนมา

พระ เยซูเริ่ม
อธิบายใหพวกศิษยฟังวา พระองคจะตองไป
เมืองเยรูซาเล็มและตองทนทุกข
ทรมาน
หลายอยางจากพวกผูนําอาวุโสของชาวยิว
พวกหัวหน านักบวช
และพวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติ พระองคจะถูกฆา แตจะฟื้ นขึ้นมา
ใหมในวันที่สาม
๒๒ เป
โตรดึงพระองคมาขางๆและตอวา
พระองควา “ไมมีทางหรอกอาจารย มันจะ
ไมมีวันเกิดขึ้นอยางนัน
้ แน”
๒๓ พระองคหันมาพูดกับเป โตรวา “ไปให
พน ไอซาตาน แกกําลังขัดขวางเรา เพราะแก
ไมไดคิดแบบพระเจา แตคิดแบบมนุษย”
๒๔ แลวพระ เยซูก็พูดกับพวกศิษยวา “ถา
ใครอยากจะติดตามเรา คนนัน
้ ตองเลิกตาม
ใจตัว เอง และแบกกางเขนของตัว เองตาม
เรามา ๒๕ คนที่อยากจะเอาตัวรอดจะไมรอด
แตคนที่ยอมสละตัง เองเพื่อเราจะคน พบตัว
*๑๖:๑๘
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เอง ๒๖ มันจะไดกําไรตรงไหน ถาไดโลก
ทัง้ ใบ แตตัง เองถูกทําลายไป จะเอาอะไร
ไปแลกเพื่อจะไดตัว เองกลับคืนมาไดหรือ
๒๗ เพราะบุตรมนุษยจะกลับมาดวยความสงา
งามของพระ บิดาของพระองค และมาพรอม
กับทูต สวรรคของพระองค แลวบุตรมนุษย
จะมาตัดสินมนุษยทุกคนตามการกระทําของ
เขา ๒๘ เราจะบอกใหรูวา มีบางคนในพวกคุณ
ที่ยืนอยูที่นี่จะยังไมตาย
จนกวาจะไดเห็น
บุตรมนุษยมาในอาณาจักรของพระองค”
พระเยซูกับโมเสสและเอลียาห
(มก. ๙:๒-๑๓; ลก. ๙:๒๘-๓๖)
๑ หกวันตอ

๑๗ ยาก อบ

มาพระ เยซูพาเป โตร
และยอหนน องของยาก
อบ ขึ้นไปบนภูเขาสูงกันตามลําพัง ๒ แลว
ลักษณะของพระองคก็เปลี่ยนไปตอหน าพวก
เขา ใบหน าของพระองคสองสวางจาเหมือน
ดวงอาทิตย เสื้อผาของพระองคกลายเป็ นสี
๓ แลวพวกเขาก็
ขาวเปลงประกายแวววับ
‡
เห็นโมเสสกับเอ ลี ยาห กําลังพูด คุยอยูกับ
พระเยซู
๔ เป โตรพูดกับพระ เยซูวา “องคเจาชีวิต
ดีมากเลยที่พวกเราไดมาอยูที่นี่
ถาทาน
ตองการ ผมจะสรางเพิงขึ้นมาสามหลัง ให
ทานหลังหนึ่ง โมเสสหลังหนึ่ง และเอ ลี ยาห
หลังหนึ่ง”
๕ ขณะที่เป โตรยังพูดอยูนัน
้
ก็มีเมฆ
สวางไสวมาปกคลุมพวกเขาไว และมีเสียง
พูดออกมาจากเมฆวา “ทานผูนี้คือลูกรักของ
เรา เราภูมิใจในตัวทานมาก ใหเชื่อฟั งทาน”
๖ เมื่อพวกศิษยไดยิน ก็กมหน ากราบลงกับ
พื้นดวยความตกใจกลัวยิ่งนัก ๗ แตพระ เยซู
เดินมาแตะตัวพวกเขาและพูดวา “ลุกขึ้น ไม
ตองกลัว” ๘ เมื่อพวกเขาเงยหน าขึ้นมา ก็ไม
เห็นใครอีกนอกจากพระเยซูเทานัน
้
๙ ขณะที่พวกเขากําลังเดินลงมาจากภูเขา
พระองคสงั ่ พวกเขาวา “อยาบอกใครวาพวก

เปโตร เป็ น ชื่อในภาษากรีกหมายถึงกอนหิน

†๑๖:๑๘

อํานาจทัง้ หมดของความตาย หรือแปลตรงๆไดวา ประตูของเฮเดส (เฮเดส หมาย
ถึงสถานที่ที่คนตายไปอยู)
‡๑๗:๓

เดิม

โมเสสกับเอลี ยาห คือ ผูนําสองคนที่สําคัญของชนชาติอิสราเอล ในสมัยพระคัมภีร
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คุณไดเห็นอะไร จนกวาบุตรมนุษยจะฟื้ นขึ้น
มาจากความตาย”
๑๐ พวกศิษยถามพระ เยซูวา “ทําไมพวก
ครูสอนกฎปฏิบัติถึงพูดวา เอลียาหจะตองมา
กอนพระคริสตละครับ”
๑๑ พระ เยซูตอบวา “เอ ลี ยาหจะตองมา
กอนเพื่อมาเตรียมทุกอยางใหเรียบรอย
๑๒ แตเราจะบอกใหรูวา เอ ลี ยาหไดมาแลว
แตพวกเขาไมรูวาเป็ นเอ ลี ยาห จึงทํากับเขา
ตามใจชอบ
และพวกเขาก็จะทรมานบุตร
มนุษยอยางนัน
้ เหมือนกัน” ๑๓ พวกศิษยถึงรู
วา พระเยซูกําลังพูดถึงยอหนคนทําพิธีจุมนํ้ า
พระเยซูรักษาเด็กชายที่ปวย
(มก. ๙:๑๔-๒๙; ลก. ๙:๓๗-๔๓)
๑๔ เมื่อพระ

เยซูกับพวกศิษยลงมาถึงที่ๆ
ฝูง ชนอยูกัน มีชายคนหนึ่งมาคุกเขาตอ หน า
พระองค ๑๕ และพูดวา “อาจารย ไดโปรด
สงสารลูกชายของผมดวยเถิด เขาเป็ นโรค
ลมบาหมู ตองทนทุกข ทรมานมาก ตกลง
ในไฟหรือตกนํ้ าอยูบอยๆ ๑๖ ผมพาเขามาหา
พวกศิษยของอาจารย แตพวกเขาก็รักษาไม
ได”
๑๗ พระเยซูตอบเขาวา “พวกขาดความเชื่อ
หัวดื้อ เราจะตองอยูกับพวกคุณไปอีกนานแค
ไหน เราจะตองอดทนกับพวกคุณไปถึงไหน
พาเด็กคน นัน
้ มาหาเราซิ” ๑๘ แลวพระ เยซู
ตวาดไลมารรายตนนัน
้ ใหออกไป มันก็ออก
ไปจากเด็กคนนัน
้ ทันที แลวเด็กคนนัน
้ ก็หาย
เป็ นปลิดทิง้
๑๙ พวกศิษยเขามาหาพระองคตามลําพัง
และถามวา “ทําไมพวกเราถึงไลผีชัว
่ ตนนัน
้
ไมไดละครับ” ๒๐ พระ เยซูตอบวา “เพราะ
พวกคุณมีความเชื่อน อยเกินไป
เราจะ
บอกใหรูนะวา แคคุณมีความเชื่อเทาเมล็ด
มัสตารด คุณสัง่ ภูเขาลูก นี้ใหเคลื่อนจากที่นี่
ไปที่โนน มันก็เคลื่อนไปแลว จะไมมีอะไรที่
คุณทําไมไดเลย” ๒๑ *
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พระเยซูพูดถึงความตายของพระองค
(มก. ๙:๓๐-๓๒; ลก. ๙:๔๓-๔๕)
๒๒ เมื่อพวกเขามาชุมนุมกันที่แควนกา

ลิ ลี
พระ เยซูบอกกับพวกเขาวา “บุตรมนุษยจะ
ตองถูกจับสงไปอยูในมือของมนุษย ๒๓ และ
เขาจะถูกฆา แตเขาจะฟื้ นขึ้นจากความ ตาย
ในวันที่สาม” พวกศิษยจึงเศราเสียใจมาก
พระเยซูสอนเรื่องการจายภาษี
๒๔ เมื่อพระ

เยซูกับพวกศิษยมาถึงเมืองคา
เป อร นา อุม คนเก็บภาษีวิหาร †มาถาม
เป โตรวา “อาจารยของคุณไมเสียภาษีวิหาร
หรืออยางไร”
๒๕ เป โตรตอบวา “เสียสิ” เมื่อเป โตรเขา
ไปหาพระ เยซูในบาน พระ เยซูก็พูดขึ้นกอน
วา “ซี โมน คุณคิดอยางไร กษัตริยในโลก
นี้เก็บภาษีจากลูกๆของพระองค หรือจากคน
อื่นๆ”
๒๖ เป โตรตอบวา “เก็บจากคนอื่นๆครับ”
พระ เยซูบอกวา “ถาอยางนัน
้ ลูกๆก็ไมตอง
๒๗ แตเพื่อไมใหคนเก็บภาษี
เสียภาษีนะสิ
โกรธ คุณไปตกเบ็ดที่ทะเลสาบ เมื่อจับได
ปลาตัวแรก ใหงางปากมัน แลวคุณจะพบ
‡ใหเอาเงินนั น
เหรียญหนึ่งเหรียญ
้ ไปเสีย
ภาษีของเราสองคน”
ใครเป็ นผูย่ง
ิ ใหญท่ส
ี ุด
(มก. ๙:๓๓-๓๗; ลก. ๙:๔๖-๔๘)
๑ ในเวลานั น
้ พวกศิษยไดมาถาม

๑๘ พระเยซูวา “ใครเป็ นผูยิ่ง ใหญที่สุด
ในอาณาจักรแหงสวรรคครับ”
๒ พระ เยซูเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่ งใหมายืน
๓ แลวพระองคพูด
อยูทามกลางพวกศิษย
กับพวกเขาวา “เราจะบอกใหรูวา ถาพวก
คุณไมยอมเปลี่ยนตัว เองใหเป็ นเหมือนเด็ก
เล็กๆ
คุณจะไมมีวันไดเขาไปในอาณาจักร

*๑๗:๒๑

สําเนากรีกบางฉบับไดเพิ่มเติมขอที่ ๒๑ วา “ผีชนิดนี้จะถูกขับไลออกไปไมได นอก
จากจะอธิษฐานและอดอาหารเทานัน
้ ”
†๑๗:๒๔

ภาษีวิหาร หมาย ถึงภาษีที่ผูชายชาวยิวทุกคนจะตองจายปี ละครัง้ เพื่อบํารุงวิหาร
โดยเสียคนละ ๒ เหรียญดราชมา ดราชมาเป็ นเหรียญเงินของกรีก
‡๑๗:๒๗ พบเหรียญหนึ่ งเหรียญ ซึ่งมีคาเทากับ ๔ เหรียญดราชมา ดราชมาเป็ นเหรียญเงิน
ของกรีก

มัทธิว ๑๘:๔
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แหงสวรรคเลย ๔ ดัง นัน
้ ใครก็ตามที่ทําตัว
ออนน อมถอมตนเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ ก็จะ
เป็ นผูที่ยิ่งใหญที่สุดในอาณาจักรแหงสวรรค
๕ ใครก็ตามที่ตอนรับเด็กเล็กๆอยาง
นี้
เพราะเห็นแกเรา คนนัน
้ ก็ไดตอนรับเราดวย

ที่ไดพบแกะตัวนัน
้ มากกวาที่มีแกะเกา สิบ
เกาตัวที่ไมไดหายไปไหน ๑๔ พระ บิดาของ
พวกคุณที่อยูบนสวรรคก็เหมือนกัน ไมอยาก
ใหคนที่ต่าํ ตอยพวก นี้ของเราสักคนหลงหาย
ไป

พระเยซูเตือนเรื่องสิ่ง
ตางๆที่ย่ว
ั ยุใหคนทําบาป

เมื่อมีคนทําผิดตอเรา

(มก. ๙:๔๒-๔๘; ลก. ๑๗:๑-๒)
๖ ระหวางการทําใหคนที่ต่า
ํ ตอยคนหนึ่ง

ในพวก นี้ที่ไว วางใจในเราหลงไปทําบาป
*ผูกคอ
กับการถูกถวงนํ้ าโดยมีหินโมแป ง
ไว อยางหลังนี้ก็ยังจะดีกวา ๗ โลก นี้มันนา
ละอายจริงๆเพราะสิ่งตางๆที่มายัว
่
ยุใหคน
ทําบาป เรื่องอยางนี้หนีไมพนหรอก ตอง
เกิดขึ้นแน แตคนที่กอเรื่องแบบ นี้ข้ น
ึ มานา
ละอายจริงๆ ๘ ดัง นัน
้ ถามือหรือเทาของคุณ
เองทําใหคุณทําบาป ตัดมันทิง้ เลย เพราะมือ
ดวนหรือเทาดวน แลวมีชีวิตแทตลอดไป ยัง
ดีกวามีมือหรือเทาครบทัง้ สองขาง
แตถูก
โยนลงในไฟที่ไมมีวันดับ ๙ ถาตาของคุณทํา
ใหคุณทําบาป ควักมันทิง้ เลย เพราะเหลือตา
ขางเดียวแลวมีชีวิตแทตลอดไป ก็ยังดีกวามี
ตาครบทัง้ สองขาง แตตองถูกโยนลงในไฟ
นรก
เรื่องแกะที่หลงหาย
(ลก. ๑๕:๓-๗)

(ลก. ๑๗:๓)
๑๕ ถาพี่

น องทําบาปตอคุณ ‡ก็ใหไปชีแ
้ จง
ความผิดของเขาตัวตอตัว ถาเขาฟั ง คุณก็
ไดเขากลับมาเป็ นพี่ น องอีก ๑๖ แตถาเขาไม
ยอม ฟั ง ก็ใหพาอีกคนหรือสองคนไปหาเขา
ดวยกัน เพื่อจะไดมีพยานรู เห็นสองหรือสาม
คน ๑๗ ถาเขายังไมยอมฟั งอีก ก็ใหเอาเรื่องนี้
ไปบอกหมูประชุมของพระเจา และถาเขายัง
ไมฟังแมแตหมูประชุมของพระเจา ก็ใหทํา
กับเขาเหมือนกับเป็ นคนนอกศาสนาหรือคน
เก็บภาษี
๑๘ เราจะบอกใหรูวา อะไรก็ตามที่พวกคุณ
หามในโลก นี้ พระเจาที่อยูบนสวรรคก็จะ
หามดวย และอะไรก็ตามที่พวกคุณยอมใน
โลกนี้ พระเจาที่อยูบนสวรรคก็จะยอมดวย
๑๙ เราจะบอกใหรูอีกวา
ถาพวกคุณที่อยู
ในโลก นี้สองคนเห็นดวยกันที่จะขอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง พระ บิดาของเราที่อยูบนสวรรคก็จะทํา
ให ๒๐ เพราะที่ไหนก็ตาม ที่มีสองหรือสาม
คนมาอยูรวมกันเพราะเป็ นศิษยของเรา เรา
ก็จะอยูกับพวกเขาที่นัน
่ ”
เรื่องการให อภัย

๑๐ ระวังใหดี

อยาดูถูกคนที่ต่าํ ตอยพวก นี้
ของเราแมแตคนเดียว เราจะบอกใหรูวา ที่
บนสวรรคนัน
้ ทูตประจําตัวของพวกเขาเฝ า
อยูตอหน าพระบิดาของเราเสมอ ๑๑ †
๑๒ พวกคุณคิดอยางไร
ถาชายคนหนึ่งมี
แกะอยูรอยตัว แลวมีตัวหนึ่งหายไป เขาจะ
ไมทิง้ แกะทัง้ เกา สิบ เกาตัวไวบนภูเขา และ
ออกตามหาแกะที่หายไปหรือ ๑๓ เมื่อเขาพบ
แกะตัวนัน
้ แลว เราจะบอกใหรูวา เขาจะดีใจ
*๑๘:๖

๒๑ เปโตรก็เขามาถามพระเยซูวา

“อาจารย
ครับ เมื่อพี่นองทําบาปตอผม ผมควรจะอภัย
ใหกี่ครัง้ ดีครับ ตัง้ เจ็ดครัง้ เลย จะดีไหมครับ”
๒๒ พระเยซูตอบวา “ใครบอกวาแคเจ็ดครัง
้
ตองเป็ นเจ็ดสิบเจ็ดครัง้ ” ¶
๒๓ “ดัง นั น
้ อาณาจักรแหงสวรรคถึงเปรียบ
เหมือนกับกษัตริยองคหนึ่ง
ที่ตองการจะ
สะสางหนี้ที่พวกทาสติด คางอยู ๒๔ เมื่อเริ่ม

หินโมแป ง นี่เป็ นหินโมแป งขนาดใหญที่ตองใชลาลากตอนโมแป ง

†๑๘:๑๑

สําเนากรีกบางฉบับไดเพิ่มเติมขอที่ ๑๑ “เพราะวาบุตรมนุษยไดมาชวยผูที่หลงหาย

ใหรอด”
‡๑๘:๑๕

ถาพี่นองทําบาปตอคุณ สําเนากรีกบางฉบับไมมีคําวา “ตอคุณ”

¶๑๘:๒๒

เจ็ดสิบเจ็ดครัง้ หรือเจ็ดสิบครัง้ คูณเจ็ด

มัทธิว ๑๘:๒๕
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คิดบัญชี ทาสคนหนึ่งที่เป็ นหนี้กษัตริยอยูหา
สิบลานเหรียญเงิน *ก็ถูกพาตัวเขามา ๒๕ แต
เขาไมมีเงินพอที่จะจายหนี้
กษัตริยจึงสัง่
ใหเอาตัวทาสคน นี้ รวม ทัง้ ภรรยาและลูกๆ
ตลอดจนขาวของทุกอยางของเขาไปขาย
เพื่อเอาเงินมาใชหนี้
๒๖ คน นั น
้ จึงคุกเขาลงออนวอนกษัตริยวา
‘ขอเวลาผมหนอยเถอะครับ แลวจะใชหนี้ให
ทัง้ หมด’ ๒๗ กษัตริยเกิดความสงสารเขา ก็
เลยยกหนี้ใหและปลอยตัวไป
๒๘ เมื่อทาสคนนี้ ออกไป ก็ไปเจอเพื่อนทาส
ดวยกันที่เป็ นหนี้เขาอยูหนึ่ง รอยเหรียญเงิน
เขาก็เขาไปบีบคอเพื่อนทาสคนนัน
้ และสัง่ วา
‘ใชหนี้มาเดี๋ยวนี้’
๒๙ เพื่อนทาสที่เป็ นลูก
หนี้ไดคุกเขาลง
ออนวอนวา
‘ขอเวลาผมอีกสักหนอยเถอะ
ครับ แลวจะใชหนี้ให’
๓๐ แตเขาไมยอม กลับสัง
่ ใหจับเพื่อนทาส
คนนัน
้ ไปขังคุกจนกวาจะใชหนี้ใหทัง้ หมด
๓๑ เมื่อทาสคนอื่นๆเห็นวาเกิดอะไรขึ้น ก็รูสึก
สลดใจ จึงไปเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหกษัตริยฟัง
๓๒ กษัตริยเรียกทาสคนนั น
้ มาหา และพูด
วา ‘ไอทาสชาติชว
ั ่ ขาไดยกหนี้ใหเอ็งทัง้ หมด
เพราะเอ็งออนวอนขา ๓๓ เอ็งก็ควรจะสงสาร
เพื่อนทาสคนอื่นๆของเอ็ง เหมือนอยางที่ขา
๓๔ กษัตริยโกรธ
สงสารเอ็งดวยไมใชหรือ’
มาก ก็เลยสงทาสคน นี้เขาคุกและใหลงโทษ
จนกวาเขาจะใชหนี้หมด ๓๕ พระ บิดาของเรา
ที่อยูบนสวรรคจะทําอยางนัน
้ กับคุณเหมือน
กัน ถาคุณไมยอมยกโทษใหกับพี่ นองดวยใจ
จริง”
เรื่องการหยา ราง
(มก. ๑๐:๑-๑๒)
๑ หลัง จากที่พระ เยซูพูดเรื่องพวก นี้

๑๙ แลว พระองคก็ออกจากแควนกา ลิ
*๑๘:๒๔

มัทธิว ๑๙:๑๒

ลีไปที่แควนยู เดีย ที่อยูอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ า
จอรแดน ๒ มีคนตามพระองคไปเป็ นจํานวน
มาก และพระองครักษาคนป วยที่นัน
่
๓ พวกฟา ริ สีบาง คนมาหาพระองคและ
ทดสอบพระองคโดยถามวา “มันถูกกฎหรือ
เปลาที่ผูชายจะหยากับภรรยาไม
วาดวย
เหตุผลใดก็ตาม”
๔ พระ เยซูตอบวา
“พวกคุณไมเคยอาน
หรือวา ‘เมื่อเริ่มแรกพระ ผู สรางไดสราง
มนุษยเป็ นชายและหญิง’ †๕ พระองคพูดวา
‘ผูชายจะแยกจากพอแมไปอยูรวมกันกับ
ภรรยาของเขา แลวทัง้ สองจะกลายเป็ นคนๆ
เดียวกัน’ ‡๖ พวกเขาจึงไมใชสองคนอีกตอ
ไป แตเป็ นคนๆเดียวกัน ดัง นัน
้ สิ่งที่พระเจา
ไดผูกพันเขาดวยกันแลว
ก็อยาใหใครมา
แยกออกจากกันเลย”
๗ พวกฟา ริ สีจึงถามอีกวา
“แลวทําไม
โมเสสถึงสัง่ ใหผูชายแคเขียนใบ หยาใหกับ
ภรรยา แลวก็หยาได”
๘ พระ เยซูตอบวา “โมเสสอนุญาตใหพวก
คุณหยากับภรรยาได เพราะคุณดื้อ ดึงไม
เชื่อ ฟั งคําสอนของพระเจา แตพระเจาไมได
ตัง้ ใจใหเป็ นอยางนัน
้ ตัง้ แตแรก ๙ เราจะบอก
ใหรูวา
ใครก็ตามที่หยากับภรรยาแลวไป
แตงงานใหม ก็ถือวามีชู นอกจากเขาจะหยา
เพราะภรรยาทําบาปทางเพศเทานัน
้ ”
๑๐ พวกศิษยพูดกับพระเยซูวา “ถานั น
่ เป็ น
เหตุผลเดียวที่ผูชายจะหยาภรรยาได ก็อยา
แตงงานเสียเลยจะดีกวา”
๑๑ พระ เยซูตอบวา “ไมใชผูชายทุกคนจะ
รับคํา สอน นี้ได แตมีบาง คนที่พระเจาทําให
รับได ๑๒ มีหลายเหตุผลที่คนไมแตงงาน บาง
คนเกิดมาเป็ นขันที บางคนถูกจับตอน ¶และ
บางคนไมแตงงานเพราะเห็น แกอาณาจักร
แหงสวรรค ถาใครสามารถอยูเป็ นโสดได ก็
ไมควรแตง”

หา สิบลานเหรียญเงิน หรือ หนึ่งหมื่นตะลัน ต หนึ่งเหรียญเงิน เทากับคาแรงทํา
งานของคนทัว
่ ไปหนึ่งวัน
†๑๙:๔ อางมาจากหนั งสือ ปฐมกาล ๑:๒๗; ๕:๒
‡๑๙:๕ อางมาจากหนั งสือ ปฐมกาล ๒:๒๔
¶๑๙:๑๒

ถูกจับตอน คือ คนที่ถูกตัดอัณฑะ

มัทธิว ๑๙:๑๓

พระเยซูอวยพรเด็กๆ
(มก. ๑๐:๑๓-๑๖; ลก. ๑๘:๑๕-๑๗)
๑๓ มีคนพาเด็กเล็กๆเขามา

เพื่อใหพระเยซู
วางมือ *และอธิษฐานให แตพวกศิษยได
ตอวาคนพวกนัน
้ ที่พาเด็กๆมา ๑๔ แตพระเยซู
บอกวา
“ปลอยใหพวกเด็กเล็กๆเขามาหา
เรา อยาหามพวกเขา เพราะอาณาจักรแหง
สวรรคเป็ นของคนที่เป็ นเหมือนกับเด็กเล็กๆ
พวก นี้” ๑๕ หลังจากที่พระองควางมือบนตัว
เด็กๆแลว พระองคก็ไปจากที่นัน
่
เศรษฐีหน ุมไมยอมติดตามพระเยซูไป
(มก. ๑๐:๑๗-๓๑; ลก. ๑๘:๑๘-๓๐)
๑๖ มีชายคนหนึ่ งมาหาพระเยซู

และถามวา
“อาจารยครับ ผมจะตองทําความ ดีอะไรถึง
จะมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป”
๑๗ พระ เยซูตอบวา “คุณถามเราทําไมวา
อะไรดี มีแตพระเจาเทานัน
้ ที่ดี ถาคุณอยาก
มีชีวิตกับพระเจาตลอดไป ก็ตองทําตามกฎ
ปฏิบัติ”
๑๘ ชายหน ุมจึงถามวา
“กฎขอไหนครับ”
พระเยซูตอบวา “ขอที่วา ‘อยาฆาคน อยามี
ชู อยาขโมย อยาเป็ นพยานเท็จ ๑๙ ใหเคารพ
นับถือพอแม †และรักเพื่อนบานเหมือนรัก
ตัวเอง’ ‡”
๒๐ ชายหน ุมคนนั น
้ ตอบวา “ผมรักษากฎ
ทัง้ หมดนัน
้ อยูแลวครับ ยังมีอะไรที่ผมตอง
ทําอีกไหมครับ”
๒๑ พระ เยซูตอบวา “ถาจะทําใหครบถวน
ตองไปขายทรัพยสมบัติทุกอยางที่คุณมีอยู
แลวเอาเงินไปแจกจายใหกับคนยากจน และ
คุณก็จะมีทรัพยสมบัติอยูบนสวรรค แลวมา
ติดตามเรา”
๒๒ เมื่อชายหน ุมไดยินอยางนั น
้
ก็จากไป
ดวยความเศรา เพราะเขารํ่ารวยมาก
๒๓ พระ เยซูพูดกับพวกศิษยวา
“เราจะ
บอกใหรูวา คนรวยจะเขาในอาณาจักรแหง
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มัทธิว ๒๐:๖

สวรรคนัน
้ ยากมาก ๒๔ ขอยํ้าอีกครัง้ วา จะให
อูฐลอดรูเข็ม ก็ยังจะงายกวาใหคนรวยเขา
ไปในอาณาจักรของพระเจา”
๒๕ เมื่อพวกศิษยไดยินอยางนั น
้ ก็งงมาก
และพูดวา “ถาอยางนัน
้ ใครจะไปรอดได”
๒๖ พระ
เยซูมองพวกศิษยและพูดวา
“สําหรับมนุษย เป็ นไปไมไดอยูแลว แต
สําหรับพระเจาทุกสิ่งทุกอยางเป็ นไปได”
๒๗ เป โตรพูดกับพระ เยซูวา “พวกเราได
สละทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อมาติดตามอาจารย
แลวพวกเราจะไดรับอะไรครับ”
๒๘ พระเยซูตอบวา “เราจะบอกใหรูวา เมื่อ
พระเจาสรางโลกใหมแลว
บุตรมนุษยจะ
นัง่ บนบัลลังกอันสงา งาม และพวกคุณที่ได
ติดตามเรา ก็จะขึ้นนัง่ บนบัลลังกสิบ สอง
บัลลังก และตัดสินคนอิสราเอลสิบ สองเผา
๒๙ ทุกคนที่สละบานเรือน
หรือพี่ น องชาย
หญิง หรือพอ หรือแม หรือลูก หรือไร นา
เพื่อมาติดตามเรา จะได รับมากกวาที่พวก
เขาสละไปเป็ นรอยเทา
และจะมีชีวิตกับ
พระเจาตลอดไป ๓๐ แตคนที่เป็ นใหญเป็ นโต
ที่สุดในตอน นี้จะกลายเป็ นคนที่ต่าํ ตอยที่สุด
สวนคนที่ต่าํ ตอยที่สุดในตอนนี้ จะกลายเป็ น
คนใหญคนโตที่สุด
เรื่องคนงานในสวนองุน
๑ อาณาจักรแหงสวรรคเปรียบ

๒๐ เหมือนกับเจาของสวนคนหนึ่ง

ที่
ออกจากบานไปแตเชา ตรู เพื่อไปจางคนงาน
มาทํางานในสวน องุนของเขา ๒ เขาตกลงที่
จะจายคาแรงหนึ่งเหรียญเงิน ¶ตอวัน เขาก็
สงพวกคนงานเขาไปทํางานในสวนองุน
๓ ประมาณเกาโมงเชา เจาของสวนเขาไป
ที่ตลาดอีก และเห็นบางคนยืนอยูเฉยๆไมได
ทําอะไร ๔ เขาพูดวา ‘ถาพวกเจาไปทํางาน
ในสวน องุนของขา ขาจะใหคา จางอยาง
ยุติธรรม’ ๕ คนพวกนัน
้ ตกลงไป และเจาของ
สวนไดออกไปอีกตอนประมาณเที่ยงและ
บายสามโมง แลวทําเหมือนเดิม ๖ ประมาณ
หาโมงเย็น เจาของสวนออกไปตลาดอีกครัง้

*๑๙:๑๓

วางมือ เป็ นทาที่แสดงวาพระเยซูไดใหพรพิเศษแกเด็กๆเหลานี้
อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๒-๑๖ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖-๒๐
‡๑๙:๑๙ อางมาจากหนั งสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
†๑๙:๑๙
¶๒๐:๒

หนึ่ งเหรียญเงิน หรือ หนึ่งเหรียญเดนาริ อัน เป็ นหนวยเงินของโรมัน หนึ่งเหรียญ
เป็ นคาจางที่จายกันสําหรับการทํางาน ๑ วัน

มัทธิว ๒๐:๗

หนึ่ง และเห็นบาง คนยืนอยูเฉยๆไมไดทํา
อะไร เขาเขาไปถามวา ‘ทําไมพวกเจาถึงยืน
อยูเฉยๆทัง้ วันแบบนี้’
๗ คนเหลานั น
้ ตอบวา
‘ไมมีใครจางพวก
เรา’ เจาของสวนก็เลยชวนวา ‘ไปทํางานที่
สวนองุนของขาสิ’
๘ เย็นวันนั น
้ เจาของสวนสัง่ หัวหน าคน
งานวา ‘ไปเรียกคนงานมา แลวจายคาแรง
ใหพวกเขา จายคนที่เพิ่งมาทําทีหลังนี้กอน
แลวคอยๆจายไปจนถึงคนแรก’
๙ คนงานที่เพิ่งจางมาตอนหาโมงเย็นได
คาแรงไปคนละหนึ่งเหรียญเงิน ๑๐ แลวพวก
คนงานที่จางมากอนก็เขามารับคาแรง เขา
คิดวาจะไดมากกวาคนอื่นๆแตกลับไดแค
๑๑ เมื่อรับ
คนละหนึ่งเหรียญเงินเทากัน
คาแรงแลว พวกเขาก็ไปตอวาเจาของสวนวา
๑๒ ‘พวกนั น
้ ทํางานแคชว
ั ่ โมงเดียว แตนาย
จายคาแรงใหเทากับพวกเราที่ทํางานกลาง
แดดรอนๆมาทัง้ วัน’
๑๓ เจาของไรตอบคนหนึ่ งไปวา ‘เพื่อนเอย
ขาไมไดโกงเจานะ เจาตกลงคาแรงไวหนึ่ง
๑๔ รับคาแรงของเจา
เหรียญเงินไมใชหรือ
แลวไปซะ ขาพอใจจะจายคนที่ขาจางมาหลัง
์ ี่จะใช
สุดเทากับที่ขาจายเจา ๑๕ ขาไมมีสิทธิท
เงินของขาตามใจตัว เองหรือยัง ไง เจาอิจฉา
เพราะขาใจดีหรือ’
๑๖ อยางนี้ แหละ คนสุดทายจะกลับเป็ นคน
แรก และคนแรกจะกลับเป็ นคนสุดทาย”
พระเยซูพูดถึงการตายของพระองค
(มก. ๑๐:๓๒-๓๔; ลก. ๑๘:๓๑-๓๔)
๑๗ ขณะที่พระ

เยซูกําลังเดินทางไปเมือง
เยรูซาเล็ม พระองคพาศิษยทัง้ สิบ สองคน
ปลีกตัวออกมาอยูกันตามลําพัง และพูดกับ
พวกเขาวา ๑๘ “ฟั งนะ พวกเรากําลังจะขึ้นไป
เมืองเยรูซาเล็ม และบุตรมนุษยจะถูกจับสง
ไปใหกับพวกหัวหน านักบวช และครูสอนกฎ
ปฏิบัติ
แลวพวกนัน
้ จะตัดสินประหารชีวิต
เขา ๑๙ จากนัน
้ ก็จะสงมอบเขาไปใหกับคนที่
ไมใชชาวยิว เพื่อพวกนัน
้ จะไดหัวเราะเยาะ
เขา เฆี่ยนตีเขา และตรึงเขาที่กางเขน แต
เขาก็จะฟื้ นขึ้นจากความตายในวันที่สาม”

30

มัทธิว ๒๐:๓๐

แมของยากอบและยอห
นขอตําแหน งใหลูก
(มก. ๑๐:๓๕-๔๕)
๒๐ ภรรยาของเศเบ

ดี พรอมกับลูกสอง
คนมาหาพระ เยซู นางกราบลงและขอให
พระองคทําสิ่งหนึ่งใหกับนาง
๒๑ พระเยซูถามนางวา “มีอะไรหรือ” นาง
ตอบวา “เมื่อพระองคข้ น
ึ เป็ นกษัตริย ขอให
ลูกชายทัง้ สองคน นี้ของฉันนัง่ อยูทางขวา
ของพระองคคนหนึ่ง และนัง่ อยูทางซายอีก
คนหนึ่งดวยเถิดคะ”
๒๒ พระ เยซูตอบพวกเขาวา “พวกคุณไมรู
วากําลังขออะไรอยู คุณจะดื่มจากจอกที่เต็ม
ไปดวยความทุกข ทรมานที่เรากําลังจะดื่มได
หรือ” ทัง้ สองคนตอบวา “ไดครับ”
๒๓ พระ เยซูพูดกับทัง
้ สองคนวา “พวกคุณ
จะไดด่ ม
ื แน แตจะใหใครนัง่ ทางขวาหรือทาง
ซายของเรานัน
้ เราไมไดเป็ นคนเลือก พระ
บิดาของเราจะเป็ นผูเลือกเอง”
๒๔ เมื่อศิษยที่เหลืออีกสิบคนรูเรื่องนี้ เขา ก็
โกรธสองคนพี่ นองนัน
้ มาก ๒๕ พระเยซูก็เลย
เรียกพวกเขาทัง้ หมดเขามาและพูดวา “พวก
คุณก็รูวา ผู ครอบครองของคนที่ไมใชชาวยิว
ชอบทําตัวเป็ นเจาเป็ นนายเหนือประชาชน
และพวกผูนําชอบวางอํานาจเหนือประชาชน
๒๖ แตสําหรับพวกคุณ มันจะไมเป็ นอยางนั น
้
ในหมูพวกคุณถาคนไหนอยากจะเป็ นใหญ
ก็ใหเขาเป็ นผูรับ ใชคุณ ๒๗ และถาคนไหน
อยากเป็ นคนสําคัญที่สุด ก็ใหเขาเป็ นทาสรับ
ใชในหมูพวกคุณ ๒๘ เหมือนกับบุตรมนุษย ที่
ไมไดมาเพื่อใหคนอื่นรับ ใช แตมาเพื่อรับ ใช
คนอื่น และยอมสละชีวิตเพื่อปลด ปลอยให
คนมากมายเป็ นอิสระ”
พระเยซูรักษาคนตาบอดสองคน
(มก. ๑๐:๔๖-๕๒; ลก. ๑๘:๓๕-๔๓)
๒๙ เมื่อพระ

เยซูและพวกศิษยกําลังออก
จากเมืองเย ริ โค ก็มีฝูง ชนเดินตามเป็ น
จํานวนมาก ๓๐ มีชายตาบอดสองคนนัง่ อยูริม
ถนน เมื่อไดยินวาพระ เยซูกําลังผานมา ก็
เริ่มรองตะโกนวา “องคเจาชีวิต บุตรของดา
วิด สงสารพวกเราดวยเถอะ”
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๓๑ ฝูง ชนตอวาพวกเขาใหเงียบ แตเขาทัง
้
สองยิ่งตะโกนดังขึ้นอีกวา
“องคเจาชีวิต
บุตรของดาวิด สงสารพวกเราดวยเถอะ”
๓๒ พระ เยซูจึงหยุดและเรียกพวกเขาเขา
มาถามวา “อยากใหเราชวยอะไร”
๓๓ พวกเขาตอบวา “องคเจาชีวิต พวกเรา
อยากจะมองเห็น”
๓๔ พระ เยซูรูสึกสงสารพวกเขา
จึงแตะ
ดวงตาพวกเขา พวกเขาก็มองเห็นไดทันที
แลวก็ติดตามพระองคไป

พระเยซูเขาเมืองเยรูซาเล็มอยางกษัตริย
(มก. ๑๑:๑-๑๑; ลก.
๑๙:๒๘-๓๘; ยน. ๑๒:๑๒-๑๙)
๑ เมื่อพระ

๒๑ เมืองเยรูซาเล็ม พวกเขามาหยุดอยู
เยซูและพวกศิษยใกลถึง

ที่หมูบานเบธ ฟายีที่ภูเขามะกอก เทศ พระ
เยซูสงศิษยสองคนไปกอนลวงหน า ๒ สัง่ วา
“เขาไปในหมูบานขางหน านัน
้ ทันทีที่คุณไป
ถึง คุณจะเห็นแมลาผูกอยูกับลูกของมัน ให
๓ ถามี
แกมัดลาทัง้ สองตัวแลวจูงมาใหเรา
ใครถามวา จะเอาลาไปไหน ใหตอบวา องค
เจาชีวิตตองการใช เขาก็จะใหคุณมาทันที”
๔ สิ่ง นี้ เกิด ขึ้น เพื่อใหเป็ นจริงตามที่ผู พูด
แทนพระเจาไดพูดไววา
๕ “บอกชาวเมืองศิโยนวา
ดูนัน
่ สิ กษัตริยของพวกคุณกําลังมาหา
พระองคสุภาพออนโยนและนัง่ อยูบนหลังลา
นัง่ อยูบนลูกลาน อยตัวผูตัวหนึ่ง” *
๖ ศิษยสองคนนั น
้ เขาไปในหมูบาน และทํา
ตามที่พระ เยซูสัง่ ๗ พวกเขาจูงแมลาและลูก
ลามาใหพระองค แลวเอาเสื้อ คลุมของเขาปู
บนหลังลาใหพระเยซูนัง่ ๘ ฝูง ชนเป็ นจํานวน
มากพากันเอาเสื้อคลุมของตนปูบนถนน บาง
คนก็ตัดกิ่ง ไมมาปูตามทอง ถนนใหพระองค
*๒๑:๕
†๒๑:๙
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ผาน ๙ ฝูงชนที่เดินนํ าหน าและที่เดินตามหลัง
พระองค ตางก็พากันโหรองวา
“ไชโย †สําหรับบุตรของดาวิด
ขอพระเจาอวยพรคนที่มาในนามขององค
เจาชีวิต ‡
ไชโย แดพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดในสวรรค”
๑๐ เมื่อพระองคเขาไปในเมืองเยรูซาเล็ม
คนทัง้ เมืองตางแตกตื่นถามกันวา “ใครกัน
นี่”
๑๑ ฝูง ชนก็ตอบวา “เยซูไง ผู พูด แทน
พระเจา คนนัน
้ ที่มาจากหมูบานนา ซา เร็ธ
แควนกาลิลี”
พระเยซูไปวิหาร
(มก. ๑๑:๑๕-๑๙; ลก.
๑๙:๔๕-๔๘; ยน. ๒:๑๓-๒๒)
๑๒ พระเยซูเขาไปในเขตวิหาร

และไลคนที่
กําลังซื้อและขายขาว ของกันอยูที่นัน
่ ออกไป
จนหมด พระองคควํ่าโตะของคนรับ แลกเงิน
และที่นัง่ ของคนขายนกพิราบ ๑๓ พระองค
รองบอกกับทุกคนที่อยูในที่นัน
่ วา
“พระ
คัมภีรเขียนไววา
‘บานของเรามีช่ อ
ื วาเป็ น
บานสําหรับอธิษฐาน’ ¶แตพวกเจากลับทําให
มันเป็ นรังโจร” §
๑๔ มีคนตาบอดและคนงอยเขามาหา
พระองคในวิหาร พระองครักษาพวกเขาจน
หาย ๑๕ เมื่อพวกหัวหน านักบวชและครูสอน
กฎ ปฏิบัติ เห็นสิ่งอัศจรรยตางๆที่พระ เยซู
ทํา และไดยินเสียงเด็กๆโห รองกันในวิหาร
วา “ไชโย สําหรับบุตรของดาวิด” พวกเขาก็
โกรธแคนพระเยซูมาก
๑๖ พวกเขาถามพระองควา “ไดยินที่เด็กๆ
พวกนัน
้ โห รองกันอยูหรือเปลา” พระ เยซู
ตอบวา “ไดยินสิ พวกคุณไมเคยอานในพระ
คัมภีรหรือที่วา
‘พระเจาไดสอนเด็กๆและ
ทารกใหรองเพลงสรรเสริญพระองค’” **

อางมาจากหนังสือ เศคาริยาห ๙:๙

ไชโย หรือ ในภาษาอารเมค ใชคําวา โฮซัน นา เป็ นคําที่ใชในการอธิษฐานตอพระเจา
เพื่อขอความชวย เหลือ ในชวงเวลาของพระ เยซูนี้อาจจะเป็ นเสียงรองตะโกนดวยความสนุก
สนานในการสรรเสริญพระเจาหรือพระเมสสิยาหของพวกเขา
‡๒๑:๙ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๘:๒๕-๒๖
¶๒๑:๑๓ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๕๖:๗
§๒๑:๑๓ อางมาจากหนั งสือ เยเรมียาห ๗:๑๑
**๒๑:๑๖ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๘:๒ (ฉบับแปลกรีกโบราณ)
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๑๗ แลวพระ เยซูก็ออกจากเมืองไปพักคาง
คืนอยูที่หมูบานเบธานี

พระเยซูแสดงพลังแหงความเชื่อ
(มก. ๑๑:๑๒-๑๔, ๒๐-๒๔)
๑๘ เชา

ตรูวัน รุง ขึ้น ในระหวางทางที่พระ
เยซูกําลังเดินกลับเขาเมือง พระองครูสึกหิว
๑๙ พระองคมองเห็นตนมะเดื่ออยูริมทาง จึง
เดินเขาไปใกลแตไมเห็นมีลูก มีแตใบเทานัน
้
พระองคพูดกับตนมะเดื่อวา “อยาไดออกลูก
อีกเลย” และตนมะเดื่อนัน
้ ก็เหี่ยวแหงตาย
ทันที
๒๐ เมื่อพวกศิษยเห็นก็แปลก ใจ
จึงถาม
พระองควา “ทําไมมันถึงเหี่ยวแหงตายเร็ว
จังครับ”
๒๑ พระ เยซูตอบวา “เราจะบอกใหรู ถา
คุณเชื่อโดยไมสงสัยเลย คุณก็จะทําอยางนัน
้
ไดเหมือนกัน และจะทําไดมากกวานัน
้ ดวย
แมแตสัง่ ใหภูเขาลูก นี้ลอยลงไปในทะเล มัน
ก็จะเป็ นไปตามนัน
้ ๒๒ ถาคุณเชื่อ คุณจะได
ทุกอยางที่คุณอธิษฐานขอ”
ผูนําชาวยิวสงสัยเรื่อง
สิทธิอํานาจของพระเยซู
(มก. ๑๑:๒๗-๓๓; ลก. ๒๐:๑-๘)
๒๓ พระ

เยซูเขาไปในวิหาร เมื่อพระองค
กําลังสอนอยูนัน
้
พวกหัวหน านักบวชและ
พวกผูนําอาวุโส เขามาถามพระองควา “แก
์ ะไรไปไลพวกพอคานัน
มีสิทธิอ
้ ใครใหสิทธิ ์นี้
กับแก”
๒๔ พระ เยซูตอบวา “เราขอถามคุณเรื่อง
หนึ่งเหมือนกัน ถาคุณตอบเรา แลวเราจะ
์ องใครทําอยาง นี้ ๒๕ ตอบ
บอกวาเราใชสิทธิข
หนอยสิวา พิธีจุมนํ้ าของยอหนมาจากสวรรค
หรือมาจากมนุษย” พวกหัวหน านักบวชและ
พวกผูนําอาวุโสตางก็ปรึกษากันวา “ถาเรา
ตอบวา ‘มาจากสวรรค’ มันก็จะยอนถามเรา
วา
‘แลวทําไมพวกคุณถึงไมเชื่อยอหนละ’
๒๖ แตถาเราตอบวา ‘มาจากมนุษย’ เราก็กลัว
ฝูง ชนจะโกรธ เพราะพวกนัน
้ ตางก็เชื่อวา
ยอหนเป็ นผูพูดแทนพระเจา”
*๒๑:๓๓
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๒๗ พวกเขาจึงตอบพระ เยซูวา
“ไมรูสิ”
พระ เยซูก็เลยบอกวา “ถาอยางนัน
้ เราก็จะ
์ องใครใน
ไมบอกเหมือนกัน วาเราใชสิทธิข
การทําสิ่งเหลานี้”

เรื่องลูกชายสองคน
๒๘ “บอกหน อยวา

คุณคิดอยางไรเกี่ยว กับ
เรื่อง นี้ ชายคนหนึ่งมีลูกสองคน เขาบอก
ลูกชายคนโตวา ‘ลูกพอ วัน นี้ไปทํางานในไร
องุนของพอนะ’
๒๙ เขาตอบวา ‘ไมไดครับ’ แตตอ มาเขา
เปลี่ยนใจ แลวไปทํางานในไรองุน
๓๐ จากนั น
้ พอไปบอกลูกชายอีกคนวา ‘ลูก
พอ วัน นี้ไปทํางานในไรองุนของพอนะ’ เขา
ตอบวา ‘ครับพอ ผมจะไป’ แตเขาก็ไมไดไป”
๓๑ “ลูกสองคน นี้ คนไหนที่เชื่อ ฟั งพอของ
เขา” พวกหัวหน าชาวยิวตอบวา “ลูกคน
แรก” พระ เยซูจึงบอกพวกเขาวา “เราจะ
บอกใหรูวา คนเก็บภาษีและโสเภณีกําลังเขา
ไปในอาณาจักรของพระเจากอนพวกคุณเสีย
อีก ๓๒ ยอหนไดมาชีใ้ หเห็นวา จะใชชีวิตที่ถูก
ตองกับพระเจาไดอยางไร พวกคุณก็ไมยอม
เชื่อเขา แตคนเก็บภาษีและโสเภณีกลับเชื่อ
ยอหน ถึงแมคุณเห็นพวกเขาทําอยางนี้แลว
แตก็ยังไมยอมกลับ ตัวกลับ ใจมาเชื่อยอหน
เลย
เรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับชาวสวนชั่ว
(มก. ๑๒:๑-๑๒; ลก. ๒๐:๙-๑๙)
๓๓ ฟั งเรื่องเปรียบ

เทียบนี้ใหดี เจาของที่
แปลงหนึ่งไดทําสวน องุนไว ลอมรัว
้ ไวรอบ
ขุดบอ ยํ่าองุน *และสรางหอคอย แลวให
ชาวสวนมาเชาสวน องุนนัน
้ สวนตัวเขาเดิน
๓๔ เมื่อถึงฤดูเก็บองุน
ทางไปตางประเทศ
เจาของสวนสงพวกทาสของเขามารับสวน
แบงองุนจากพวกคนเชา
๓๕ แตพวกคนเชาจับทาสของเขาไว ทุบตี
คนหนึ่ง ฆาอีกคนหนึ่ง แลวเอาหินขวางอีก
๓๖ เจาของสวนจึงสงพวกทาสมา
คนหนึ่ง
มากกวาครัง้ แรก
แตก็ถูกพวกคนเชาสวน
ทําเหมือนเดิม ๓๗ สุดทาย เจาของสวนจึงสง

บอยํ่าองุน หมายถึง สถานที่ที่ขุดลงไปในหินเพื่อใชสําหรับยํ่าองุน และเก็บนํ้ าองุน
ไปทําเหลาองุน
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ลูกชายของเขามาเอง เขาวา ‘พวกนัน
้ จะ
ตองเคารพยําเกรงลูกชายของเราแนๆ’
๓๘ แตเมื่อพวกคนเชาเห็นลูกชายของเขา
มา ก็พูดกันวา ‘นี่ไง ผูรับมรดก เร็ว เขาพวก
เรา ฆามันซะ สวน นี้จะไดตกเป็ นของพวก
๓๙ พวกคนเชาสวนจึงจับตัวลูกชาย
เรา’
เจาของสวนโยนออกไปนอกสวนแลวฆาเขา
๔๐ เมื่อเจาของสวนมา
เขาจะทําอยางไรกับ
คนเชาพวกนี้”
๔๑ พวกหัวหน านั กบวชและ
พวกผูนํา
อาวุโสตอบวา “เขาจะตองฆาคนชัว
่ พวกนัน
้
อยางโหดเหีย
้ ม และใหชาวสวนคนอื่นที่ยอม
แบงองุนใหกับเขาเมื่อถึงฤดูเก็บ เกี่ยวมาเชา
ตอ”
๔๒ พระ เยซูบอกพวกเขาวา “พวกคุณไม
เคยอานพระคัมภีรขอนี้หรือที่วา
‘หินกอน นี้ที่ชางกอสรางทิง้ แลว กลับกลาย
มาเป็ นหินกอนที่สําคัญที่สุด
องคเจาชีวิตทําใหเป็ นอยางนัน
้
สําหรับเรา
แลวนี่เป็ นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ’ *
๔๓ เราจะบอกใหรูวา อาณาจักรของพระเจา
จะถูกริบเอาไปจากคุณ และยกไปใหกับคนที่
ทําตามความตองการของพระเจา ๔๔ คนที่ลม
ทับหิน นี้ รางกายก็จะหักเป็ นชิน
้ ๆ แตถาถูก
หินนี้ลมทับ คนนัน
้ ก็จะแหลกละเอียด” †
๔๕ เมื่อพวกหัวหน านั กบวชและพวกฟา
ริ สีไดยินเรื่องเปรียบ เทียบนี้ ก็รูทันทีวา
พระองคกําลังวาพวกเขาเป็ นคนเชาชัว
่ ราย
๔๖ พวกเขาจึงหาทางที่จะจับพระ
พวกนัน
้
เยซู แตก็กลัวฝูง ชน เพราะพวกนี้เชื่อวา
พระองคเป็ นผูพูดแทนพระเจา
เรื่องคนที่ไดรับเชิญมางานเลี ้ยง
(ลก. ๑๔:๑๕-๒๔)
๑ พระ

๒๒ พวกเขาฟั งอีกวา

เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบให
๒ “อาณาจักรแหง
สวรรคเปรียบเหมือนกับกษัตริย ที่ไดเตรียม
งานแตงงานใหกับลูกชาย ๓ แลวกษัตริยได
เชิญแขกเห รื่อมากมาย เมื่อเตรียมงานเสร็จ
แลว กษัตริยสงทาสไปบอกแขกเหลานัน
้ วา
มาไดแลว แตกลับไมมีใครมา ๔ กษัตริยจึง
สงทาสคนอื่นไปอีกใหไปบอกพวกแขกเห รื่อ
*๒๑:๔๒

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๘:๒๒-๒๓

†๒๑:๔๔

สําเนากรีกบางฉบับไมมีขอนี้
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นัน
้ วา ‘เราไดฆาวัวและลูกวัวอวนพีไวแลว
ทุกอยางพรอมแลว มางานเลีย
้ งไดแลว’
๕ แตไมมีใครสนใจ ตางก็ไปทําธุระของตัว
เอง คนหนึ่งไปทําสวน อีกคนหนึ่งไปทําการ
คา ๖ คนที่เหลือก็จับพวกทาสมาทุบตีและฆา
ทิง้ ๗ กษัตริยโกรธแคนมาก ก็เลยสงกองทัพ
มาทําลายคนที่ฆาพวกทาสของเขา และเผา
เมืองของพวกนัน
้ ทิง้ ไป
๘ แลวกษัตริยพูดกับพวกทาสวา
‘งาน
แตงงานก็เตรียมไวพรอมแลว แตแขกที่เรา
เชิญนัน
้ ไมเหมาะ สมที่จะมางานนี้ ๙ ออกไป
ตามหัว ถนนตางๆเจอใครก็เชิญมาใหหมด’
๑๐ พวกทาสจึงออกไปตามถนนและเชิญทุก
คนที่พวกเขาเจอทัง้ ดีและชัว
่ จนมีแขกเต็ม
หองโถง
๑๑ เมื่อกษัตริยเขามาดูแขก เห รื่อ ก็เห็น
ชายคนหนึ่งแตง ตัวไมเหมาะ สมกับงาน
๑๒ พระองคจึงพูดวา
‘เพื่อนเอย เขามาได
อยางไร ชุดใสสําหรับงานแตงก็ไมมี’ ชายคน
นัน
้ ก็ไมมีคําแกตัว ๑๓ พระองคจึงสัง่ พวกทาส
วา ‘มัดมือมัดเทามัน แลวโยนออกไปที่มืด
ขางนอกที่มีเสียงคนรองไหโหยหวนอยาง
เจ็บปวด’
๑๔ มีหลายคนที่ได รับเชิญมา แตมีนอยคน
ที่ถูกเลือกไว”
คําถามเกี่ยวกับการเสียภาษี
(มก. ๑๒:๑๓-๑๗; ลก. ๒๐:๒๐-๒๖)
๑๕ แลวพวกฟา ริ สีก็ออกไปวางแผนหาทาง

จับผิดคํา พูดของพระ เยซู ๑๖ พวกเขาจึง
สงลูก ศิษยของตัว เอง กับพวกที่สนับสนุน
กษัตริยเฮ โรดไปถามพระ เยซูวา “อาจารย
เรารูวาอาจารยเป็ นคนซื่อสัตยและสอนความ
จริงที่พระเจาตองการใหคนทํา ตาม อาจารย
ไมกลัววาคนอื่นจะคิดอยางไร เพราะอาจารย
ไมเห็น แก หน าใครอยูแลว ๑๗ ถาอยางนัน
้
ชวยบอกหนอยวา มันถูก ตองตาม กฎหรือ
เปลาที่จะตองจายภาษีใหกับซีซาร”
๑๘ แตพระ เยซูรูถึงเจตนาที่ชัว
่ รายของ
พวกเขา พระองคยอนวา “ไอพวกหน า ซื่อ
ใจ คด แกพยายามหาเรื่องจับผิดเราทําไม
๑๙ เอาเหรียญที่ใชเสียภาษีมาใหดูหน อย”

มัทธิว ๒๒:๒๐

พวกเขายื่นเหรียญเงินใหพระองคเหรียญ
หนึ่ง ๒๐ พระองคถามวา “นี่รูปใคร และมีช่ อ
ื
ใครอยูบนเหรียญนี้”
๒๑ พวกเขาตอบวา “ซี ซาร” พระองคบอก
พวกเขาวา “ของๆซี ซารก็ใหกับซี ซาร ของๆ
พระเจาก็ใหกับพระเจา”
๒๒ เมื่อไดยินอยางนั น
้
พวกเขาก็ตะลึงอึ้ง
ไปเลย แลวพากันจากไป
พวกสะดูสีจับผิดพระเยซู
(มก. ๑๒:๑๘-๒๗; ลก. ๒๐:๒๗-๔๐)
๒๓ ในวันเดียวกันนั น
้

พวกสะ ดู สีซ่ งึ เป็ น
พวกที่เชื่อวาคนตายแลวจะไมฟ้ ื น ไดมาถาม
พระ เยซูวา ๒๔ “อาจารย โมเสสบอกพวก
เราวา
‘ถาชายคนไหนตายและยังไมมีลูก
น องชายของเขาตองแตงกับหญิง มายคนนัน
้
จะไดมีลูกไวสืบสกุลใหกับพี่
ชายของเขา’
๒๕ ครัง
้ หนึ่ง มีพี่ น องอยูเจ็ดคน พี่ ชายคนโต
แตงงานแลวตายไป แตยังไมมีลูก เขาไดทิง้
ภรรยาของเขาไวใหกับน องชาย ๒๖ แลวน อง
ชายคนที่สองก็ตายและไมมีลูก น องชาย คน
ที่สามก็เหมือนกันไปจนถึงคนที่เจ็ด ๒๗ ใน
๒๘ ในวันที่ทุก
ที่สุดหญิงคนนัน
้ ก็ตายดวย
คนฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ทีนี้เธอจะเป็ น
ภรรยาของใคร
ในเมื่อทัง้ เจ็ดคนนัน
้ ก็เคย
เป็ นสามีของเธอ”
๒๙ พระเยซูตอบวา “พวกคุณนี่ ผิดถนั ดเลย
นี่เป็ นเพราะพวกคุณไมเขาใจพระคัมภีร และ
ไมรูจักฤทธิ ์ เดชของพระเจา ๓๐ เมื่อคนฟื้ น
ขึ้นจากความตายนัน
้ ก็จะไมมีการ แตงงาน
หรือยกใหเป็ นผัว เมียกันอีกแลว แตพวกเขา
จะเป็ นเหมือนทูต สวรรค ๓๑ ในเรื่องการ ฟื้ น
ขึ้นจากความตายนัน
้ พวกคุณไมเคยอานเลย
หรือ ที่พระเจาพูดวา ๓๒ ‘เราเป็ นพระเจาของ
อับราฮัม พระเจาของอิสอัค และพระเจาของ
ยาโคบ’ *ดัง นัน
้ พระเจาเป็ นพระเจาของคนที่
มีชีวิต ไมใชของคนตาย”
๓๓ เมื่อฝูง ชนไดยินอยาง นี้ ตางก็ท่ ง
ึ ในคํา
สอนของพระองค
*๒๒:๓๒

34

มัทธิว ๒๒:๔๖

กฎขอไหนสําคัญที่สุด
(มก. ๑๒:๒๘-๓๔; ลก. ๑๐:๒๕-๒๘)
๓๔ เมื่อพวกฟา

ริ สีไดยินวาพระ เยซูทําให
พวกสะ ดู สีถึงกับอึ้งไปเลย พวกเขาก็มา
ชุมนุมกัน ๓๕ คนหนึ่งในพวกเขาที่คลองกฎ
ของโมเสสมาก ไดมาทดสอบพระ เยซูวา
๓๖ “อาจารย ในกฎของโมเสส คํา สัง
่ ขอไหน
สําคัญที่สุดครับ”
๓๗ พระ เยซูจึงตอบวา
“‘รักองคเจาชีวิต
พระเจาของคุณอยางสุดใจ สุดจิต และสิน
้
สุดความ คิด’ †๓๘ นี่คือคํา สัง่ ขอแรกและขอ
สําคัญที่สุด ๓๙ สวนคํา สัง่ ขอสองที่สําคัญรอง
ลงมาคือ ‘รักเพื่อนบานเหมือนรักตัว เอง’
‡๔๐ กฎ ปฏิบัติทัง
้ หมดและสิ่งที่ผู พูด แทน
พระเจา เขียนไว ก็ข้ น
ึ อยูกับคําสัง่ สองขอนี้”
พระเยซูถามวาพระคริสตเป็ นใคร
(มก. ๑๒:๓๕-๓๗; ลก. ๒๐:๔๑-๔๔)
๔๑ ขณะที่พวกฟา

ริ สียังชุมนุมกันอยูที่นัน
่
พระ เยซูไดถามพวกเขาวา ๔๒ “คิดอยางไร
เกี่ยว กับพระ คริสต เขาเป็ นลูกของใคร”
พวกฟาริสีตอบวา “เป็ นลูกของดาวิด”
๔๓ พระ เยซูจึงถามตอวา “แลวทําไมดา วิด
ซึ่งพูดโดยอํานาจของพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
ถึงเรียกเขาวา ‘องคเจาชีวิต’ และพูดวา
๔๔ ‘พระเจาพูดกับองคเจาชีวิตของผมผู เป็ น
พระคริสตวา
“นัง่ ลงทางขวามือของเรา
จนกวาเราจะทําใหศัตรูของทานถูกเหยียบ
อยูใตเทาของทาน”’ ¶
๔๕ ถาดา วิดเรียกพระ คริสตวา ‘องคเจาชีวิต’
แลวเขาจะเป็ นลูกของดาวิดไดอยางไร”
๔๖ ไมมีใครตอบพระ เยซูไดสักคน
นับ
ตัง้ แตวันนัน
้ มาก็ไมมีใครกลาถามอะไร
พระองคอีกเลย

เราเป็ นพระเจา … ยาโคบ อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ คือ บรรพบุรุษที่สําคัญมากของ
ชนชาติอิสราเอลในสมัยพระคัมภีรเดิม อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓:๖ ตอนที่พระเจาพูดกับ
โมเสสนี้ สามคนนี้ตายไปนานแลว แสดงวามีการฟื้ นคืนชีวิตหลังความตาย
†๒๒:๓๗ อางมาจากหนั งสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๕
‡๒๒:๓๙ อางมาจากหนั งสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
¶๒๒:๔๔ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๐:๑
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พระเยซูเตือนใหรูเกี่ยวกับผูนําศาสนา
(มก. ๑๒:๓๘-๔๐; ลก.
๑๑:๓๗-๕๒; ๒๐:๔๕-๔๗)
๑ พระ

๒๓ ศิษยของพระองควา

เยซูพูดกับฝูง ชน และพวก
๒ “พวกครู
สอนกฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีมีอํานาจในการ
๓ ใหเชื่อ
สอนพวกคุณเรื่องกฎของโมเสส
ฟั งและทําตามสิ่งที่เขาสอนนัน
้
แตอยาไป
ทําตามสิ่งที่เขาทําเลย เพราะเขาสอนอยาง
หนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง ๔ เขาสรางกฎที่เป็ น
ภาระหนัก อึ้งใหคนอื่นแบกไว แตตัวเขาเอง
ไมชวยยกแมแตนิ้วเดียว
๕ เขาทําทุกอยางเพื่ออวดคนเทานั น
้
เขา
*อันใหญกวา
ทํากลองใสขอพระ คัมภีร
ธรรมดามาผูกที่หน า ผากและขอ มือ และเอา
พวกพูหอยที่ยาวกวาธรรมดามาแขวนที่ชาย
เสื้อคลุม ๖ เขาชอบนัง่ อยูหัวโตะในงาน เลีย
้ ง
และนัง่ ในที่สําคัญที่สุดในที่ ประชุม ๗ พวก
เขาชอบใหคนทําความเคารพเขาที่กลาง
ตลาด และชอบใหคนเรียกวา ‘อาจารย’
๘ อยายอมใหใครเรียกคุณวา
‘อาจารย’
เพราะคุณมีอาจารยเพียงคนเดียว และพวก
คุณก็เป็ นพี่ น องกันหมด ๙ อยาเรียกใครบน
โลก นี้วา ‘บิดา’ เพราะคุณมีพระ บิดาเพียง
องคเดียวอยูบนสวรรค ๑๐ และอยาใหใครมา
เรียกคุณวา ‘ครู’ เพราะคุณมีครูเพียงคน
เดียวคือพระ คริสต ๑๑ คนที่ยิ่ง ใหญที่สุดใน
หมูพวกคุณตองเป็ นผูรับ ใช ๑๒ คนที่ยกตัว
เองใหใหญกวาคนอื่น จะถูกกดใหต่าํ ตอยลง
คนที่ถอมตัวลง จะถูกเชิดชูใหยิ่งใหญข้ น
ึ
๑๓ น า
ละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟา ริ สีหน า ซื่อ ใจ คด †เจา
ปิ ดหนทางคนอื่นไมใหไปถึงอาณาจักรแหง
สวรรค ตัวเจาเองไมยอมเขาไป แลวยังไป

35

มัทธิว ๒๓:๒๓

ขัด ขวางไมใหคนอื่นที่เขาพยายามเขาไปอีก
ดวย ๑๔ ‡
๑๕ น า
ละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟา ริ สีหน า ซื่อ ใจ คด พวก
เจาอุตสาหขามนํ้ าขามทะเล เพื่อจะหาคนมา
นับถือศาสนาอยางเจา
แตพอเจาไดเขามา
แลว เจากลับทําใหเขาสมควรที่จะตกนรก
มากกวาเจาเองถึงสองเทา
๑๖ น า ละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นคนนํ าทาง
ตาบอด พวกเจาสอนวา ‘ถาใครสาบานตอ
วิหาร ก็ไมมีผลอะไรเลย แตถาใครสาบาน
ตอทองคําในวิหารนัน
้
เขาจะตองทําตาม
คําสาบานนัน
้ ’ ๑๗ เจาคน โงตาบอด อันไหน
สําคัญกวากัน ระหวางทองคํากับวิหารที่ทํา
์ ิทธิ ์ ๑๘ พวกเจายังพูดอีก
ใหทองคํานัน
้ ศักดิส
วา ‘ถาใครสาบานตอแทนบูชา มันไมมีผล
อะไรเลย แตถาใครสาบานตอเครื่องเซน ไหว
บนแทนบูชานัน
้
เขาตองทําตามคําสาบาน
นัน
้ ’ ๑๙ เจามันตาบอดจริงๆ อะไรสําคัญกวา
กัน ระหวางของเซน ไหวกับแทนบูชาที่ทําให
์ ิทธิ ์ ๒๐ ดวยเหตุ นี้ คนที่สาบาน
ของนัน
้ ศักดิส
ตอแทนบูชา ก็สาบานตอแทนบูชารวมถึงทุก
สิ่งที่อยูบนแทนบูชานัน
้ ดวย ๒๑ คนที่สาบาน
ตอวิหาร ก็สาบานตอวิหารรวมถึงพระองคผู
ที่อยูในวิหารนัน
้ ดวย ๒๒ คนที่ไดสาบานตอ
สวรรค ก็สาบานตอบัลลังกของพระเจารวม
ถึงพระองคที่นัง่ อยูบนบัลลังกนัน
้ ดวย
๒๓ น า
ละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีหน าซื่อ ใจคด พวก
เจาไดใหหนึ่งในสิบสวนของทุกอยางที่เจามี
กับพระเจา แมแตสะระแหน ลูกผักชี และ
ยี่หรา เจาก็ให แตพวกเจากลับมองขาม
เรื่องที่สําคัญกวาในกฎปฏิบัตินัน
้
คือความ
ยุติธรรม ความเมตตา และความ ซื่อสัตย
การใหหนึ่งในสิบสวนนัน
้ ก็ดีอยูแลว แตก็ไม
ควรทิง้ คําสอนที่สําคัญกวานี้ดวยเหมือนกัน

*๒๓:๕

กลองใสขอพระ คัมภีร คือ กลองหนังใบเล็กๆบรรจุขอพระ คัมภีร ๔ ชุด ดูไดจาก
หนังสืออพยพ ๑๓:๑-๑๐, ๑๑-๑๖ และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๔-๙; ๑๑:๑๓-๒๑ ชาวยิว
บางคนมัดกลองพระคัมภีรไวที่หน าผากและแขนซายเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาเครงศาสนา
†๒๓:๑๓
‡๒๓:๑๔

หน าซื่อใจคด คํานี้แปลตรงๆจากภาษากรีกวา นักแสดง

ขอนี้ สําเนากรีกบางฉบับ ไดเติมขอที่ ๑๔ วา “นาละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎ ปฏิบัติและพวกฟา ริ สี ไอพวกหน า ซื่อ ใจ คด พวกเจาไดยึดบานของหญิง มาย และแกลง
อธิษฐานเสียยืดยาวเพื่อใหคนอื่นๆเห็น ดังนัน
้ พวกเจาจะไดรับโทษหนักยิ่งขึ้น” ดูจากหนังสือ
มาระโก ๑๒:๔๐ และ ลูกา ๒๐:๔๗
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๒๔ เจาคนนํ าทางตาบอด

พวกเจากรองแมลง
ออกจากนํ้ าดื่ม แตกลับกลืนอูฐเขาไปทัง้ ตัว *
๒๕ น า
ละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีหน าซื่อ ใจคด พวก
เจาไดลางถวยลางจานแตเพียงภายนอก แต
ภายในมีแตความโลภและกิเลสเต็มไปหมด
๒๖ เจาฟา ริ สีตาบอด ทําความสะอาดภายใน
ถวยชามเสียกอน แลวภายนอกก็จะสะอาด
ไปเอง
๒๗ น าละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีหน าซื่อ ใจคด พวก
เจาเหมือนกับอุโมงคฝังศพที่ทาสี ขาว ขาง
นอกดูสวยงาม แตขางในเต็มไปดวยกระดูก
คนตายและสิ่งสกปรกสารพัด ๒๘ เหมือนกับ
พวกเจา
ที่ภายนอกคนเห็นวาเป็ นคนที่ทํา
ตามใจพระเจา แตภายในเต็มไปดวยความ
หน าซื่อใจคดและความชัว
่ ราย
๒๙ น า
ละอายจริงๆพวกเจาที่เป็ นครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีหน าซื่อ ใจคด พวก
เจาไดสรางอุโมงคฝังศพใหกับพวกผูพูดแทน
พระเจา และตกแตงอนุสาวรียใหกับคนเหลา
๓๐ แลวเจาก็พูดวา
นัน
้ ที่ทําตามใจพระเจา
‘ถาเราอยูในสมัยบรรพบุรุษของเรานัน
้
เรา
จะไมยอมรวมมือกับเขาในการฆาพวกผู พูด
แทน พระเจาพวก นี้แน’ ๓๑ นี่แสดงใหเห็นวา
พวกเจายอมรับวา ตัว เองเป็ นลูกหลานของ
คนพวกนัน
้ ที่ฆาผู พูด แทนพระเจา ๓๒ ดัง นัน
้
ไปทําความ บาปที่บรรพบุรุษเจาไดเริ่มไวให
เสร็จเสียสิ
๓๓ เจาพวกงูราย พวกอสรพิษ พวกเจาจะ
หนีนรกไปพนไดอยางไร ๓๔ เราสงพวกผู พูด
แทน พระเจา คนที่มีปัญญา และครูมาหา
เจา แลวพวกเจาก็จับพวกเขาไปฆาบาง ไป
ตรึงบนไมกางเขนบาง ไปเฆี่ยนในที่ ประชุม
บาง และไลลาพวกเขาหนีจากเมืองหนึ่งไป
ยังอีกเมืองหนึ่งบาง ๓๕ ดัง นัน
้ เลือดของคนที่
ทําตามใจพระเจาที่หลัง่ ไหลลงบนโลก นี้จะ
ตกลงบนพวกเจา ตัง้ แตเลือดของอา เบลจน
ถึงเลือดของเศ คา ริ ยาห †ลูกของเบเรคิ ยาห
ที่โดนพวกเจาฆาตายระหวางวิหารกับแทน
*๒๓:๒๔
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บูชา ๓๖ เราจะบอกใหรูวา ผลกรรมเหลานัน
้
จะตกอยูกับคนในสมัยนี้อยางแนนอน
พระเยซูเตือนคนในเมืองเยรูซาเล็ม
(ลก. ๑๓:๓๔-๓๕)
๓๗ เยรูซาเล็ม

เยรูซาเล็มเอย เจาไดฆา
พวกผูพูดแทนพระเจา และเอาหินขวางคนที่
พระเจาสงมาหาเจาจนตาย มีหลายครัง้ ที่เรา
อยากจะโอบลูกๆของเจาเขามาเหมือนแม
ไกกกลูกอยูใตปีกของมัน แตเจาก็ไมยอม
๓๘ ตอน นี้ บานของพวกเจาจะถูกทิง
้ ใหรกราง
๓๙ จากนี้ ไป
พวกเจาจะไมไดเห็นเราอีกจน
กวาพวกเจาจะพูดวา ‘ขอใหพระเจาอวยพรผู
ที่มาในนามขององคเจาชีวิต’ ‡”
การทําลายวิหารและ
การกลับมาของบุตรมนุษย
(มก. ๑๓:๑-๓๑; ลก. ๑๗:๒๔-๓๗; ๒๑:๕-๓๓)
๑ เมื่อพระ

๒๔ วิหาร

เยซูกําลังเดินออกจาก
พวกศิษยมาชีใ้ หพระองคดู
ตึกตางๆของวิหาร ๒ พระองคจึงพูดกับพวก
เขาวา “เห็นตึกพวกนี้ไหม เราจะบอกใหรูวา
ตึกพวก นี้จะถูกทําลายจนหมดสิน
้
ไมเหลือ
แมแตซากหินเรียงซอนทับกันอีกเลย”
๓ ในขณะที่พระ
เยซูกําลังนัง่ อยูบนภูเขา
มะกอกเทศ พวกศิษยมาหาพระองคเป็ นการ
สวน ตัว และพูดวา “ชวยบอกหนอยครับ
วา สิ่งเหลา นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ไหร แลว วันที่
อาจารยจะกลับมาและวันสิน
้ ยุคนัน
้
จะเกิด
ขึ้นเมื่อไหร แลวจะมีอะไรบอกเหตุใหรูกอน
ไหมครับวามันจะเกิดขึ้นแลว”
๔ พระ เยซูตอบวา “ระวังอยาใหใครหลอก
๕ เพราะจะมีหลายคนมาแอบอางชื่อ
ไดละ
ของเรา เขาจะบอกวาตัว เขาเป็ นพระ คริสต
และทําใหหลายคนหลงเชื่อ ๖ เมื่อคุณไดยิน
เสียงสงครามเกิดขึ้นใกลๆและไดขาววามี
สงครามที่อ่ น
ื
ไมตองตกใจ เพราะมันจะ
ตองเกิดขึ้นอยางแนนอน แตนัน
่ ยังไมใชวัน
สุดทายของโลก ๗ ชนชาติหนึ่งจะลุกฮือขึ้น

กรองแมลง … ทัง้ ตัว หมายความวา “พวกคุณกังวลเรื่องความผิด เล็กๆน อยๆแต
กลับทําบาปที่รายแรงที่สุด”
†๒๓:๓๕ เลือด … เศคาริ ยาห ในพระคัมภีรเดิม ปฐมกาล ๔:๘ และ ๒ พงศาวดาร ๒๔:๒๑
อาเบลและเศคาริยาหเป็ นคนแรกและคนสุดทายที่ถูกฆา
‡๒๓:๓๙ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๘:๒๖
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ตอสูกับอีกชนชาติหนึ่ง อาณาจักร นี้จะลุกฮือ
ขึ้นตอสูกับอาณาจักรโน น จะเกิดการกันดาร
อาหาร และเกิดแผน ดินไหวหลายแหง ๘ แต
นี่เป็ นแคจุดเริ่ม
ตนของปั ญหาเหมือนเจ็บ
ทองเตือนกอนคลอดลูก
๙ พวกคุณจะถูกจับไปทรมานและถูกฆา
คนทุกประเทศจะเกลียดคุณ
เพราะพวก
คุณเป็ นศิษยของเรา ๑๐ เมื่อถึงเวลานัน
้ จะ
มีหลายคนทิง้ ความเชื่อไป มีการ หัก หลัง
กันและเกลียด ชัง กัน ๑๑ จะมีคนมากมาย
มาปลอมตัวเป็ นผู พูด แทน พระเจา และมา
หลอก ลวงคนจํานวนมาก ๑๒ ความ ชัว
่ ที่แพร
ไป จะทําใหความ รักของหลายคนมอดไป
๑๓ แตคนที่ทนไดจนถึงที่สุดจะได
รับความ
รอด ๑๔ ขาวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจาจะ
ถูกป าวประกาศไปทัว
่ โลก เพื่อทุกชาติจะ
ไดยินเกี่ยวกับขาวดีนี้ แลวในที่สุดก็จะถึงวัน
สิน
้ ยุค
๑๕ ‘สิ่งที่นาขยะแขยง’
*ที่ทําลายวิหาร
จนราบ เรียบเป็ นหน า กลอง ตามที่ดา เนีย ล
ผู พูด แทน พระเจาไดบอกไวนัน
้
คุณจะได
์ ิทธิ”์
เห็นตัง้ อยูในสถาน ที่ศักดิส
(คนอาน
ตองทําความเขาใจกับสิ่ง นี้ใหดี) ๑๖ “เมื่อถึง
เวลานัน
้ ใหคนที่อยูในแควนยู เดียวิ่งหนีไปที่
ภูเขา ๑๗ อยาใหคนที่อยูบนดาดฟ ากลับเขา
ไปเก็บของในบาน ๑๘ อยาใหคนที่อยูในไร นา
กลับไปเอาเสื้อ คลุม ๑๙ ในวันนัน
้ จะนา กลัว
มากสําหรับผู หญิงทองและแมลูก ออนที่ให
๒๐ อธิษฐานขอใหเวลาที่จะตองหนี
นมลูก
นัน
้ ไมใชหน าหนาวหรือวัน หยุดทางศาสนา
†๒๑ เพราะในเวลานั น
้ จะเกิดความทุกข ยาก
อยางใหญหลวงชนิดที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
นับตัง้ แตโลกไดเกิดขึ้นจนถึงเดี๋ยว นี้ และ
จะไมมีอะไรที่แยไปกวานี้อีกแลวในอนาคต
๒๒ ยิ่งไปกวานั น
้
ถาพระเจาไมทําใหวันเวลา
เหลานัน
้ สัน
้ ลง
ก็จะไมมีใครรอดชีวิตเลย
แตเพราะพระองคเห็น แกคนที่พระองคได
เลือกไว
พระองคจึงทําใหวันเวลาเหลานัน
้
สัน
้ ลง ๒๓ ในเวลานัน
้ ถามีใครมาบอกวา ‘ดู
*๒๔:๑๕
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สิ นี่ไงพระ คริสต’ หรือ ‘โนนไงพระองค’ ก็
อยาไปหลงเชื่อ ๒๔ เพราะจะมีพวกพระคริสต
จอมปลอมและพวกผู พูด แทน พระเจาจอม
ปลอมเกิดขึ้น และพวกเขาก็จะทําอิทธิฤทธิ ์
ปาฏิหาริยกัน
ถาเป็ นไปไดพวกเขาก็จะ
หลอกแมกระทัง่ คนที่พระเจาไดเลือกไวแลว
๒๕ จําไวนะ
เราไดเตือนพวกคุณไวกอนลวง
หน าแลว
๒๖ ดัง นั น
้ ถามีใครมาบอกวา ‘นัน
่ ไงพระ
คริสต อยูในที่เปลา เปลี่ยว’ ก็อยาออกไป
หรือถาคนบอกวา ‘พระคริสตอยูนี่ไง ในหอง
ขางในนัน
้ ’ ก็อยาไปหลงเชื่อ ๒๗ เพราะเมื่อ
บุตรมนุษยเสด็จมาปรากฏตัว จะเหมือนกับ
ฟ าแลบทางทิศตะวันออก ที่สามารถมองเห็น
ไดในทางทิศ ตะวัน ตก ๒๘ และก็เหมือนกับที่
ซากศพอยูที่ไหน ก็จะเห็นฝูงแรงอยูที่นัน
่
๒๙ ‘ทันทีที่วันแหงความทุกข ยากนั น
้ สิน
้ สุด
ลง
ดวงอาทิตยจะมืดมิด ดวง จันทรจะไมสอง
แสง
ดวงดาวจะรวงหลนจากทองฟ า
พวกผูมีอํานาจในฟ าสวรรคจะถูกสัน
่ คลอน’ ‡
๓๐ ในเวลานั น
้ จะมีสัญญาณบนทองฟ าบอก
ใหรูวาบุตรมนุษยกําลังจะเสด็จมา ประชาชน
ทัง้ หมดบนโลกจะรองไหครํ่าครวญ และจะ
มอง เห็นบุตรมนุษยมาบนเมฆในทองฟ า มี
์ ํานาจที่ยิ่ง ใหญและบารมีอันเจิด จา
ฤทธิอ
๓๑ แลวพระองคจะสงทูต สวรรคของพระองค
ออกไปดวยเสียงแตรอันดัง พวกทูต สวรรค
จะรวบรวมคนที่พระองคเลือกไวแลว จาก
ทัว
่ ทุกทิศ จากขอบฟ าดานหนึ่งไปสุดขอบฟ า
อีกดานหนึ่ง
๓๒ ใหเรียน รูจากตนมะเดื่อกันเถอะ เมื่อ
ตนมะเดื่อเริ่มแตกกิ่ง กานและใบออน พวก
คุณก็วาใกลถึงหน ารอนแลว ๓๓ เชนเดียวกัน
เมื่อพวกคุณเห็นสิ่งเหลา นี้ทัง้ หมดเกิดขึ้น
พวกคุณก็รูวาเวลานัน
้ ใกลมาถึงแลว
อยูที่
หน าประตูนี่เอง ๓๔ เราจะบอกใหรูวา สิ่งเหลา
นี้ทัง้ หมดจะเกิดขึ้นกอนที่คนในรุน นี้จะตาย

สิ่งที่นาขยะแขยง อางมาจากหนังสือ ดาเนียล ๙:๒๗; ๑๑:๓๑; ๑๒:๑๑

†๒๔:๒๐

อธิษฐานขอ … วัน หยุดทางศาสนา อธิบายเพิ่มเติมวาทําไมเหตุการณถึง
เลวรายถาเกิดขึ้นในวันหยุด เพราะกฎของชาวยิวหามเดินทางในวันหยุดทางศาสนาเกินหนึ่ง
กิโลเมตร และหามขี่มา หรือขี่ลาดวย คนอื่นๆอาจจะหามคนที่พยายามจะหนี เพื่อไมใหทําผิด
กฎ
‡๒๔:๒๙

ดูที่ อิสยาห ๑๓:๑๐; ๓๔:๔
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๓๕ สวรรคและโลกจะสูญ

สิน
้ ไป
ของเราจะไมมีวันสูญหาย

แตถอยคํา

พระเจาเทานั น
้ ที่รู
วาเวลานั น
้ จะมาถึงเมื่อไหร
(มก. ๑๓:๓๒-๓๗; ลก. ๑๗:๒๖-๓๐, ๓๔-๓๖)
๓๖ แตไมมีใครรูวันเวลานั น
้ เลย

แมแตทูต
สวรรคหรือพระ บุตรก็ไมรู มีแตพระ บิดาเทา
นัน
้ ที่รู ๓๗ เมื่อบุตรมนุษยจะมา ก็จะเหมือน
กับในสมัยของโน อาห ๓๘ ในสมัยนัน
้ กอนที่
นํ้ าจะทวม ผูคนไดกินและดื่มกัน แตงงาน
กัน และยกลูกใหแตงงานกัน จนกระทัง่ วัน
ที่โน อาหเขาไปในเรือ ๓๙ คนพวก นี้ไมรูตัว
เลยวาจะเกิดอะไรขึ้น จนกระทัง่ นํ้ า ทวมและ
พัดพาคนพวกนี้ไปหมด เมื่อบุตรมนุษยเสด็จ
มาก็จะเป็ นอยางนัน
้ เหมือนกัน ๔๐ ในเวลานัน
้
เมื่อชายสองคนกําลังทําไรอยู คนหนึ่งจะถูก
รับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิง้ ไว ๔๑ เมื่อผู หญิง
สองคนกําลังโมแป งอยู คนหนึ่งจะถูกรับไป
และอีกคนหนึ่งจะถูกทิง้ ไว
๔๒ พวกคุณ ระวังตัวไวใหดี เพราะไมรูวา
องคเจาชีวิตจะมาเมื่อไหร ๔๓ อยาลืมวา ถา
เจาของบานรูตัววา
ขโมยจะขึ้นบานตอน
ไหนในเวลากลางคืน เขาก็จะคอยระวัง ไม
ปลอยใหขโมยงัดเขามาในบานแน ๔๔ พวก
คุณก็ตองเตรียมตัวใหพรอมดวย เพราะบุตร
มนุษย จะมาในเวลาที่พวกคุณคาดไมถึง
ทาสซื่อสัตยกับทาสชั่วชา
(ลก. ๑๒:๔๑-๔๘)
๔๕ ใครเป็ นทาสที่ซ่ อ
ื สัตยและฉลาด

ที่เจา
นายมอบหมายใหดูแลพวกทาสคนอื่นๆใน
บานเรือนของเขา และใหจัดหาอาหารใหทาส
พวกนัน
้ กินตามเวลา ๔๖ เมื่อนายกลับมาเห็น
ทาสคนนัน
้ ทํางานอยางดี ทาสคนนัน
้ ก็จะได
รับเกียรติจริงๆ ๔๗ เราจะบอกใหรูวา เจา นาย
จะแตง ตัง้ ใหเขาดูแลทรัพยสมบัติทงั ้ หมด
ของเขา ๔๘ แตถาทาสคนนัน
้ ชัว
่ ชา และคิด
วา ‘นายของขายังไมกลับมาหรอก’ ๔๙ แลว
เขาเริ่มทุบตีพวกทาสคนอื่นๆและกินดื่มกับ
พวกขี้ เมา ๕๐ นายของเขาจะกลับมาในวัน
เวลาที่เขาไมคาด คิดและไมทันรูตัว ๕๑ นาย
ของเขาจะตัดเขาออกเป็ นชิน
้ ๆและไลใหไป
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อยูกับพวกคนหน า ซื่อ ใจ คด ซึ่งที่นัน
่ จะมีแต
เสียงรองไหโหยหวนอยางเจ็บปวด
เรื่องเพื่อนเจาสาวสิบคน
๑ ในเวลานั น
้ อาณาจักรแหงสวรรค

๒๕ จะเปรียบเหมือนกับ

เพื่อนเจา สาว
สิบคนที่ถือตะเกียงออกมารอรับเจา
บาว
๒ ในพวกเขามีหาคนเป็ นหญิงโง
และอีกหา
๓ หญิงโงหาคนนั น
คนเป็ นหญิงฉลาด
้ เอา
ตะเกียงไป แตไมไดเอานํ้ ามันสํารองไปดวย
๔ แตหญิงฉลาดหาคนนั น
้ เอานํ้ ามันสํารองไป
พรอมกับตะเกียงดวย ๕ เจา บาวมาชา หญิง
สาวทัง้ หมดก็งวงและหลับไป
๖ เมื่อถึงเที่ยงคืน ก็มีเสียงรองเรียกวา ‘เจา
บาวมาแลว ออกมาตอนรับเร็วเขา’
๗ เพื่อนเจา สาวทัง
้ หมดตื่นขึ้น และเตรียม
ตะเกียงของตนใหพรอม ๘ แลวหญิงโงก็พูด
กับหญิงฉลาดวา ‘ขอแบงนํ้ ามันของพวกเธอ
ใหกับพวกเราบางสิ ตะเกียงของพวกเราใกล
จะดับอยูแลว’
๙ หญิงฉลาดตอบวา ‘ไมไดหรอก เพราะ
นํ้ ามัน นี้มีไมพอสําหรับพวกเราทุกคน พวก
เธอไปหาซื้อจากคนขายนํ้ ามันเอาเองก็แลว
กัน’
๑๐ ขณะที่หญิงโงออกไปหาซื้อนํ้ ามัน
เจา
บาวก็มาถึง เพื่อนเจา สาวที่พรอมอยูแลวก็
เขาไปในงานแตงงานกับเจาบาว แลวประตูก็
ถูกปิ ดลง
๑๑ ตอ มาเมื่อหญิงโงหาคนนั น
้ กลับมา ก็
รองเรียกวา ‘คุณคะ คุณคะ ชวยเปิ ดประตูให
พวกเราหนอยคะ’
๑๒ แตเจา บาวตอบวา ‘จะบอกให ผมไม
รูจักคุณสักหนอย’
๑๓ ดัง นั น
้ ใหพรอมอยูเสมอ เพราะพวกคุณ
ไมรูถึงวันเวลาที่เราจะกลับมา
เรื่องทาสสามคน
(ลก. ๑๙:๑๑-๒๗)
๑๔ หรือเราอาจจะเปรียบอาณาจักรนั น
้

เหมือนกับชายคนหนึ่งที่กําลังจะเดิน ทางไป
ตางประเทศ
จึงเรียกพวกทาสมาและฝาก
ทรัพยสินใหพวกเขาดูแล ๑๕ เขาใหเงินหาถุง
กับทาสคนหนึ่ง ใหเงินสองถุงกับทาสอีกคน
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หนึ่ง และใหเงินหนึ่งถุง *กับทาสคนสุดทาย
โดยไดแบงใหตามความสามารถของแตละ
คน แลวเขาก็ออกเดินทางไป ๑๖ ทาสที่ได
รับเงินหาถุง เอาเงินไปคาขายทันที และได
กําไรมาอีกหาถุง ๑๗ ทาสที่ไดเงินสองถุง เอา
เงินไปคาขายเหมือน กัน และไดกําไรมาอีก
สองถุง ๑๘ แตทาสที่ไดเงินหนึ่งถุงไดขุดหลุม
ซอนเงินของเจานายไวในพื้นดิน
๑๙ หลังจากเวลาผานไปนาน เจานายกลับ
มาและเรียกพวกเขามาถามวาเอาเงินไปทํา
อะไรกันบาง ๒๐ ทาสที่ไดเงินไปหาถุงไดนํา
เงินกําไรอีกหาถุงมาใหนาย และบอกวา ‘เจา
นายครับ ทานใหผมดูแลเงินหาถุง และนี่ผม
ไดกําไรมาอีกหาถุง’
๒๑ นายจึงพูดกับเขาวา
‘เยี่ยมมาก เจา
เป็ นทาสที่ดีและซื่อสัตย เจาไดซ่ อ
ื สัตยในสิ่ง
เล็กๆน อยๆเราจะตัง้ ใหเจาดูแลของจํานวน
มาก มารวมฉลองกับเรา’
๒๒ แลวทาสที่ไดรับเงินสองถุงก็มา และพูด
วา ‘เจานายครับ ทานใหผมดูแลเงินสองถุง ดู
สิครับ ผมไดกําไรมาอีกสองถุง’
๒๓ นายพูดกับเขาวา ‘เจาทําดีมาก เจาเป็ น
ทาสที่ดีและซื่อสัตย เจาซื่อสัตยในสิ่งเล็กๆ
น อยๆ เราจะตัง้ ใหเจาดูแลของจํานวนมาก
มารวมฉลองกับเรา’
๒๔ แลวทาสที่ได รับเงินถุงเดียวก็มา และ
พูดวา ‘เจา นายครับ ผมรูวาทานเป็ นคนที่
โหดรายทารุณ ทานเก็บ เกี่ยวในที่ดินซึ่งทาน
ไมไดปลูก และเก็บพืช ผลที่ทานไมไดหวาน
๒๕ ผมกลัวทาน ก็เลยเอาถุงเงินไปฝั งดินซอน
ไว นี่ไงถุงเงินของทาน’
๒๖ นายจึงดาเขาวา ‘ไอทาสชาติ ชัว
่ จอม ขี้
เกียจ ในเมื่อเจารูวาขาเก็บ เกี่ยวในที่ดินซึ่ง
ขาไมไดปลูก และเก็บพืช ผลที่ขาไมไดหวาน
๒๗ ถาอยางนั น
้
เจาก็นาจะเอาเงินของขาไป
ฝากธนาคารไว เพื่อวาเมื่อขากลับมา ขาก็จะ
ไดเงินกลับมาพรอมทัง้ ดอกเบีย
้ ดวย’
๒๘ แลวเจา
นายก็บอกใหเอาถุงเงินจาก
เขาไปใหคนที่มีถุงเงินสิบถุง ๒๙ เพราะคนที่
ทําประโยชนจากสิ่งที่เขามีอยู ก็จะได รับ
เพิ่มมากขึ้นจนเหลือเฟื อ แตคนที่ไมไดทํา
ประโยชนจากสิ่งที่เขามีอยู ทุกสิ่งที่เขามีจะ
ถูกริบไปจนหมดดวย ๓๐ จากนัน
้ เขาก็สงั ่ ให
*๒๕:๑๕
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เอาตัวทาสที่ไรประโยชน นี้โยนออกไปที่มืด
ขางนอก ที่นัน
่ จะมีเสียงรองไหโหยหวนดวย
ความเจ็บปวด
บุตรมนุษยจะพิพากษาทุกคน
๓๑ เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมาอยางสงา

งาม
พรอมเหลาทูต สวรรคของพระองค พระองค
จะนัง่ บนบัลลังกอันยิ่ง
ใหญของพระองค
๓๒ คนทุกเชื้อ ชาติจะมารวมกันตอ หน าบุตร
มนุษย พระองคจะแยกพวกเขาออกจากกัน
เหมือนกับคนเลีย
้ งแกะที่แยกแกะออกจาก
แพะ ๓๓ พระองคจะแยกแกะไวทางขวามือ
และแยกแพะไวทางซายมือ
๓๔ กษัตริยจะพูดกับพวกที่อยูทางขวามือ
วา ‘พวกเจาที่ได รับพรจากพระ บิดาของเรา
มารับอาณาจักรที่ไดเตรียมไวสําหรับพวกเจา
ตัง้ แตเริ่มสรางโลก ๓๕ เพราะเมื่อเราหิว พวก
เจาก็เลีย
้ งเรา เรากระหายนํ้ า เจาก็ใหน้ํ าเรา
ดื่ม เราเป็ นคนแปลก หน า เจาก็ตอนรับเรา
เขาไปในบาน ๓๖ เราไมมีเสื้อผาใส เจาก็หา
เสื้อผามาให เราไมสบาย เจาก็ดูแล เราติด
คุก เจาก็มาเยี่ยม’
๓๗ แลวพวกที่ทําตามใจพระเจาจะตอบ
วา ‘องคเจาชีวิต พวกเราเคยเห็นทานหิว
และเลีย
้ งทานตัง้ แตเมื่อ ไหร หรือเห็นทาน
กระหายนํ้ า แลวใหน้ํ าทานดื่มตัง้ แตเมื่อ ไหร
๓๘ แลวพวกเราเคยเห็นทานเป็ นคนแปลก
หน า แลวเชิญทานเขามาในบาน หรือเห็น
ทานไมมีเสื้อผาใส
แลวหาเสื้อผามาใหใส
ตัง้ แตเมื่อ ไหร ๓๙ แลวพวกเราเห็นทานป วย
หรืออยูในคุก แลวไปเยี่ยมตัง้ แตเมื่อ ไหร
หรือครับทาน’
๔๐ กษัตริยจะตอบพวกเขาวา ‘เราจะบอก
ใหรูวา เมื่อไหรก็ตามที่พวกเจาทําอะไรใหกับ
คนที่ต่าํ ตอยที่สุดคนหนึ่งในหมูพี่ นองของเรา
เจาก็ไดทําใหกับเราดวย’
๔๑ แลวกษัตริยหันไปตวาดใสพวกที่อยู
ทางซายมือวา ‘ไปใหพน พวกที่ถูกสาปแชง
ไปตกในกอง ไฟที่ไมมีวันดับ ซึ่งเตรียมไว
สําหรับมารและพวกผู ชวยของมัน ๔๒ เพราะ
เมื่อเราหิว เจาก็ไมไดใหอะไรเรากิน เรา
กระหายนํ้ า เจาก็ไมไดใหอะไรเราดื่ม ๔๓ เรา
เป็ นคนแปลก หน า เจาก็ไมไดเชิญเราเขา

เงินหนึ่ งถุง หมายถึง เงิน ๑ ตะลันต ซึ่งเป็ นหนวยชัง่ เทากับประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐
กิโลกรัม ซึ่งอาจจะเป็ นทอง เงิน หรือทองแดง
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ไปในบาน เราไมมีเสื้อผาใส เจาก็ไมไดให
เสื้อผาเราใส เราไมสบายและอยูในคุก เจาก็
ไมเคยมาดูแลเรา’
๔๔ แลวพวกเขาก็จะตอบวา
‘องคเจา
ชีวิต ตอนไหนกันที่พวกเราเห็นทานหิวหรือ
กระหายนํ้ า หรือเป็ นคนแปลกหน า หรือไมมี
เสื้อผาใส หรือไมสบาย หรือติดคุก แลวพวก
เราไมไดชวย เหลือทาน’ ๔๕ กษัตริยจะตอบ
วา ‘เราขอบอกใหรูวาอะไรก็ตามที่พวกเจา
ไมไดทําใหกับคนที่ต่าํ ตอยที่สุดคนหนึ่งใน
พวกนี้ เจาก็ไมไดทํากับเรา’
๔๖ แลวพวกเขาก็จะตองไปรับโทษตลอด
ไป แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะเขาสูชีวิตกับ
พระเจาตลอดไป”
ผูนําชาวยิววางแผนฆาพระเยซู
(มก. ๑๔:๑-๒; ลก. ๒๒:๑-๒; ยน. ๑๑:๔๕-๕๓)
๑ เมื่อพระ

๒๖ แลว

เยซูพูดเรื่องพวก นี้เสร็จ
พระองคบอกกับพวกศิษย
วา ๒ “พวกคุณก็รูแลววา อีกสองวันจะถึง
เทศกาลวันปลดปลอย และบุตรมนุษยจะถูก
สงมอบไปใหศัตรูเพื่อเอาไปตรึงที่กางเขน”
๓ พวกหัวหน านั กบวชและ พวกผูนําอาวุโส
มาประชุมกันที่บานของคา ยา ฟาสนักบวช
สูงสุด ๔ พวกเขาวางแผนจับตัวพระ เยซูไป
ฆา ๕ แตพวกเขาตกลงกันวา “อยาเพิ่งทํา
ในชวงเทศกาล เพราะประชาชนจะกอการ
จลาจลขึ้น”
หญิงคนหนึ่ งชโลมนํ ้าหอม
บนศีรษะพระเยซู
(มก. ๑๔:๓-๙; ยน. ๑๒:๑-๘)
๖ ในเมืองเบ ธานี

ขณะที่พระ เยซูอยูที่บาน
ของซี โมนที่เคยเป็ นโรคผิวหนังราย แรง ๗ มี
ผู หญิงคนหนึ่งถือขวดใสน้ํ าหอมราคาแพง
มากมาหาพระองค เธอชโลมนํ้ าหอมลงบน
ศีรษะของพระองค ขณะที่พระองคกําลังกิน
อาหารอยู
๘ เมื่อพวกศิษยเห็นอยางนั น
้ ก็โกรธ ตาง
พูดกันวา “ทําไมถึงทําใหเสียของอยาง นี้
๙ มันคงขายไดเงินมากทีเดียว แลวก็เอาเงิน
นัน
้ ไปแจกจายใหกับคนจน”

*๒๖:๑๑
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๑๐ เมื่อพระ เยซูไดยิน จึงหามพวกศิษยวา
“ไปวุนวายกับเธอทําไม เธอไดทําสิ่งที่ดีงาม
ใหกับเรา ๑๑ พวกคุณจะมีคนจนอยูดวยเสมอ
*แตเราจะไมอยูกับพวกคุณเสมอไป ๑๒ ที่เธอ
เทนํ้ าหอมลงบนตัวเรานัน
้
ก็เพื่อเตรียมเรา
ไวสําหรับการฝั ง ศพ ๑๓ เราจะบอกใหรูวา ไม
วาขาวดี นี้จะประกาศออกไปที่ไหนๆในโลก นี้
ก็จะมีคนพูดถึงเรื่องที่เธอทําใหกับเรานี้เสมอ
เพื่อเป็ นการระลึกถึงเธอ”

ยูดาสกลายเป็ นศัตรูของพระเยซู
(มก. ๑๔:๑๐-๑๑; ลก. ๒๒:๓-๖)
๑๔ ยู ดาส

อิส คา ริ โอท ศิษยเอกคนหนึ่งใน
สิบสองคนของพระเยซู ไดไปพบพวกหัวหน า
นักบวช ๑๕ เขาถามวา “ถาผมสงตัวพระเยซู
ให จะจายใหผมเทา ไหร” แลวพวกเขาก็
ใหเงินยู ดาสสามสิบเหรียญ ๑๖ ตัง้ แต นัน
้ มา
ยู ดาสก็คอยจองหาโอกาสที่จะสงพระ เยซูให
กับพวกเขา
พระเยซูกินอาหารมือ
้ พิเศษใน
เทศกาลวันปลดปลอย
(มก. ๑๔:๑๒-๒๑; ลก. ๒๒:๗-๑๔,
๒๑-๒๓; ยน. ๑๓:๒๑-๓๐)
๑๗ วันแรกของเทศกาลกินขนมปั งไรเชื้อ
พวกศิษยไดเขามาถามพระ เยซูวา “อาจารย
จะใหพวกเราเตรียมอาหารสําหรับเทศกาล
วันปลดปลอยใหอาจารยที่ไหนครับ”
๑๘ พระ เยซูตอบวา “ใหเขาไปในเมืองหา
ชายคนหนึ่ง แลวบอกเขาวา ‘อาจารยบอก
วา เวลาของเราใกลมาถึงแลว เราจะเลีย
้ ง
ฉลองเทศกาลวันปลดปลอยกับพวกศิษย
ของเราที่บานของคุณ’” ๑๙ พวกศิษยทําตาม
ที่พระ เยซูบอก และจัดเตรียมอาหารสําหรับ
เทศกาลวันปลดปลอยที่นัน
่
๒๐ เมื่อถึงตอนเย็น
พระ เยซูเอนตัวอยู
ที่โตะอาหาร พรอมกับศิษยทัง้ สิบ สองคน
๒๑ ขณะที่กําลังกินกันอยูนัน
้ พระ เยซูไดพูด
ขึ้นวา “เราจะบอกใหรูวา คนหนึ่งในพวกคุณ
จะหักหลังเรา”
๒๒ พวกศิษยตระหนกตกใจมาก ตางถาม
พระองควา “คงไมใชผมนะ อาจารย”

คนจน … เสมอ ดูไดจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๕:๑๑
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๒๓ พระ เยซูตอบวา
“คนที่เอามือจิม
้ ลง
ในชามเดียวกับเราจะเป็ นคนที่หัก หลังเรา
๒๔ บุตรมนุษยจะตองตาย
เหมือนกับที่พระ
คัมภีรไดเขียนไวแลว แตคนที่หัก หลังบุตร
มนุษยนี้นา ละอายจริงๆ ถาเขาไมไดเกิดมา
ก็คงจะดีกวา”
๒๕ พอยูดาสคนที่จะหักหลังพระองคถามวา
“คงไมใชผมนะ อาจารย” พระองคจึงตอบวา
“คุณนัน
่ แหละ”

ขนมปั งและเหลาองุน
(มก. ๑๔:๒๒-๒๖; ลก. ๒๒:๑๕-๒๐;
๑ คร. ๑๑:๒๓-๒๕)
๒๖ ขณะที่กําลังกินกันอยูนัน
้

พระเยซูหยิบ
ขนมปั งมา ขอบคุณพระเจา จากนัน
้ หัก
ขนมปั งใหพวกศิษยและพูดวา “รับไปกินสิ
นี่คือรางกายของเรา”
๒๗ แลวพระองคหยิบถวยขึ้นมา
ขอบคุณ
พระเจา สงไปใหพวกเขาและพูดวา “ใหทุก
คนดื่มจากถวยนี้ ๒๘ เพราะนี่คือเลือดของเรา
พระเจาไดทําสัญญาขึ้นมาดวยเลือดนี้ มันได
หลัง่ ไหลออกมาเพื่อยก โทษใหกับความ บาป
ของคนทัง้ หลาย ๒๙ เราจะบอกใหรูวา เราจะ
ไมด่ ม
ื เหลาองุน นี้อีก จนกวาจะถึงวันนัน
้ ที่
เราจะไดด่ ม
ื เหลาองุนใหมดวยกันกับพวก
คุณในอาณาจักรของพระบิดาเรา”
๓๐ เมื่อพวกเขาไดรอง
เพลงสรรเสริญ
พระเจาแลว ก็ออกไปที่ภูเขามะกอกเทศ
พระเยซูทํานายวาพวก
ศิษยจะทิ ้งพระองค
(มก. ๑๔:๒๗-๓๑; ลก.
๒๒:๓๑-๓๔; ยน. ๑๓:๓๖-๓๘)
๓๑ พระ

เยซูบอกพวกศิษยวา “คืน นี้พวก
คุณจะทิง้ เราไปกันหมดทุกคน เหมือนกับที่
เขียนไวในพระคัมภีรวา
‘เราจะฆาคนเลีย
้ งแกะ
และแกะฝูงนัน
้ จะกระเจิดกระเจิงไป’ *
๓๒ แตเมื่อเราฟื้ นขึ้นมา เราจะลวง หน าพวก
คุณไปที่แควนกาลิลีกอน”

*๒๖:๓๑
†๒๖:๓๙
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๓๓ เป โตรตอบวา
“ถึงแมคนอื่นๆจะทิง้
อาจารยไปหมด
แตผมจะไมมีวันทําอยาง
นัน
้ ”
๓๔ พระเยซูจึงตอบเปโตรวา “เราจะบอกให
รูวา คืน นี้กอนไกขัน คุณจะพูดวาไมรูจักเรา
ถึงสามครัง้ ”
๓๕ แตเป โตรยืนยันวา
“ถึงผมจะตอง
ตายกับอาจารย
ผมก็ไมมีวันพูดวาไมรูจัก
อาจารย” และพวกศิษยทัง้ หมดก็พูดอยาง
เดียวกัน

พระเยซูอธิษฐานตามลําพัง
(มก. ๑๔:๓๒-๔๒; ลก. ๒๒:๓๙-๔๖)
๓๖ จากนั น
้ พระ

เยซูก็พาศิษยไปที่สวนแหง
หนึ่งเรียก วา เก ท เส มนี และบอกพวกศิษย
วา “นัง่ คอยอยูที่นี่นะ เราจะไปอธิษฐานทาง
โน น” ๓๗ พระองคพาเป โตรกับลูกทัง้ สองคน
ของเศเบ ดีไปดวย พระองครูสึกโศก เศรา
และเป็ นทุกขมาก ๓๘ พระองคจึงบอกพวก
เขาวา “เราทุกข ใจมากจนแทบจะตายอยู
แลว ใหต่ น
ื และเฝ าระวังอยูกับเราหนอย”
๓๙ พระองคเดินหางออกไปนิ ดหนึ่ ง
กม
หน าซบลงกับพื้น ดิน แลวอธิษฐานวา “พระ
บิดา ถาเป็ นไปได ขอใหถวย †แหงความ
ทุกข ยากนี้ผานพนไปจากลูกดวยเถิด แตขอ
ใหเป็ นไปตามความ ตองการของพระองคไม
๔๐ แลวพระองคก็เดินกลับมา
ใชของลูก”
เห็นพวก ศิษยหลับอยู พระองคจึงพูดกับเป
โตรวา “พวกคุณตื่นอยูเป็ นเพื่อ นกเราสัก
๔๑ ใหเฝ าระวังและ
ชัว
่ โมงไมไดเลยหรือ
อธิษฐาน
เพื่อจะไดไมแพตอการ ยัว
่ ยวน
ถึงแมจิตใจอยากจะทําในสิ่งที่ถูก ตอง แต
รางกายยังออนแออยู”
๔๒ พระองคเดินกลับไป
และอธิษฐาน
เป็ นครัง้ ที่สองวา “พระ บิดา ถาถวยแหง
ความทุกข ยากนี้ผานพนลูกไปไมได นอก
จากลูกจะตองดื่มมัน
ก็ขอใหเป็ นไปตาม
ความ ตองการของพระองคเถิด” ๔๓ จากนัน
้
พระองคก็เดินกลับมา ก็พบวาพวกศิษยยัง
หลับอยู เพราะเปลือกตาเขาหนักอึ้งจนลืม
๔๔ พระองคจึงเดินไปจากพวกเขา
ไมข้ น
ึ
และอธิษฐานเหมือนเดิมอีกเป็ นครัง้ ที่สาม

อางมาจากหนังสือ เศคาริยาห ๑๓:๗

ถวย พระ เยซูกําลังพูดถึงสิ่งเลว รายที่จะเกิดขึ้นกับพระองค ซึ่งเป็ นการยากที่จะ
ยอมรับสิ่งเหลานี้ เปรียบเหมือนกับการดื่มอะไรสักอยางที่มีรสชาติที่แยมาก
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มัทธิว ๒๖:๖๘

๔๕ พระองคเดินกลับมาที่พวกศิษยอีก

และ
พูดวา “ยังนอนหลับพัก ผอนกันอยูอีกหรือ
ชัว
่ โมงที่บุตรมนุษยจะถูกหัก หลังใหไปอยู
ในมือของพวกคนบาปนัน
้ มาถึงแลว ๔๖ ลุก
ขึ้นไปกันเถอะ นัน
่ ไงคนที่หัก หลังเรามาถึง
แลว”
พระเยซูถูกจับ
(มก. ๑๔:๔๓-๕๐; ลก.
๒๒:๔๗-๕๓; ยน. ๑๘:๓-๑๒)
๔๗ พระองคพูดยังไมทันขาดคํา

ยู ดาส
ศิษยคนหนึ่งในสิบ
สองคนของพระองคก็
มาถึง
พรอมกับคนกลุมใหญที่ถือทัง้ ดาบ
และไม กระบอง คนพวก นี้ถูกสงมาจากพวก
หัวหน านักบวชและพวกผูนําอาวุโส ๔๘ ยู ดาส
ไดตกลงกับพวกนัน
้ ไวกอนลวง
หน าแลว
วา “คนที่ผมจูบคือคนๆนัน
้ เขาไปจับกุมได
เลย” ๔๙ ยู ดาสก็ตรงเขาไปหาพระ เยซูทันที
พรอมกับพูดวา “สวัสดีครับ อาจารย” และ
จูบพระองค
๕๐ พระเยซูจึงพูดกับเขาวา “เพื่อนเอย มา
ทําอะไรก็รีบทําไปเลย” แลวคนเหลานัน
้ ก็
เขามาจับตัวพระองคและคุม ตัวไว ๕๑ ศิษย
คนหนึ่งที่อยูกับพระ
เยซูจึงชักดาบออก
มาแลวก็ฟันถูกหูทาสคนหนึ่งของหัวหน า
นักบวชสูงสุดขาดไป
๕๒ พระ เยซูพูดกับเขาวา “เก็บดาบใสฝัก
เสีย
เพราะคนที่ใชดาบจะตายเพราะดาบ
๕๓ คุณคิดวา เราจะขอความ ชวย เหลือจาก
พระ บิดาเราไมไดหรือ
พระองคจะสงทูต
สวรรคมาใหกับเรามากกวาสิบ สองกอง *ได
ทันที ๕๔ แตถาเราทําอยางนัน
้ มันก็จะไมเป็ น
ไปตามที่พระคัมภีรเขียนไว”
๕๕ แลวพระ เยซูก็พูดกับคนกลุมใหญนัน
้ วา
“เห็นเราเป็ นโจรหรือยัง ไง ถึงไดถือดาบและ
ไม กระบองมาจับเรา ตอนที่เรานัง่ สอนอยูใน
วิหารทุกวัน กลับไมมาจับ ๕๖ แตทัง้ หมด นี้
เกิดขึ้น ก็เพื่อจะไดเป็ นจริงตามที่พวกผู พูด
แทน พระเจาไดเขียนไว” แลวพวกศิษยของ
พระองคไดทิง้ พระองคและหนีไป

*๒๖:๕๓

พระเยซูอยูตอหน าผูนําชาวยิว
(มก. ๑๔:๕๓-๖๕; ลก. ๒๒:๕๔-๕๕,
๖๓-๗๑; ยน. ๑๘:๑๓-๑๔, ๑๙-๒๔)
๕๗ พวกนั น
้ จับพระ

เยซูไปที่บานของคา ยา
ฟาสหัวหน านักบวชสูงสุด ที่พวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติและ พวกผูนําอาวุโสไดประชุมกันอยู
๕๘ เป
โตรตามพระองคมาหางๆจนถึงลาน
บานของหัวหน านักบวชสูงสุด แลวเขาเขา
ไปนัง่ อยูในลานบานกับพวกผู คุม เพื่อดูวาจะ
มีอะไรเกิดขึ้น
๕๙ พวกหัวหน านั กบวชและสมาชิกสภา
แซนฮี ดรินทัง้ หมดพยายามหาพยาน เท็จ
มาปรักปรําพระ เยซู เพื่อจะไดฆาพระองค
๖๐ แตก็หาไมไดเลย ถึงแมวาจะมีพยานเท็จ
มาปรักปรําพระองคหลายคน พวกเขาก็ไม
สามารถหาหลัก
ฐานที่ดีพอที่จะตัดสินฆา
พระองคได ๖๑ ในที่สุดก็มีสองคนใหการวา
“ชายคน นี้เคยพูดวา ‘เราสามารถทําลาย
วิหารของพระเจา และสรางขึ้นมาใหมภาย
ในสามวัน’”
๖๒ หัวหน านั กบวชสูงสุดจึงยืนขึ้น ถามพระ
เยซูวา “แกจะไมแกตัวในสิ่งที่เขากลาวหา
แกหรือ” ๖๓ แตพระ เยซูยังนิ่ง เงียบ หัวหน า
นักบวชสูงสุด จึงพูดกับพระองควา “เราขอ
สัง่ แกในนามของพระเจาที่มีชีวิตอยู
บอก
พวกเรามาสิวา แกคือพระ คริสต พระ บุตร
ของพระเจาหรือเปลา”
๖๔ พระองคจึงตอบเขาวา “ทานพูดถูกแลว
แตเราจะบอกใหรูวา
ในอนาคตทานจะได
เห็นบุตรมนุษยนัง่ อยูทางขวาของพระเจาผู
ยิ่งใหญ และเสด็จมาบนเมฆในทองฟ า”
๖๕ แลวหัวหน านั กบวชสูงสุด
ก็ฉีก ทึ้ง
เสื้อผาของตัว เองและพูดวา “มันพูดหมิ่น
ประมาทพระเจาชัดๆ เรายังตองการพยาน
อะไรอีก เห็นไหม พวกคุณก็ไดยินคํา หมิ่น
๖๖ พวกคุณคิดวาอยางไร”
ประมาทแลว
พวกเขาตอบวา “มันมีความผิด มันสมควร
ตาย”
๖๗ พวกเขาถมนํ้ าลายรดหน าพระองค และ
ชก ตอยพระองค บาง คนก็ตบหน าพระองค
๖๘ และพูดวา “ทายมาสิ ไอคริสต ใครตบหน า
แก”

สิบสองกอง มีทหารประมาณหกพันคน
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เปโตรไมยอมรับวารูจักพระเยซู
(มก. ๑๔:๖๖-๗๒; ลก. ๒๒:๕๖-๖๒;
ยน. ๑๘:๑๕-๑๘, ๒๕-๒๗)
๖๙ ในขณะเดียวกัน

เป โตรกําลังนัง่ อยูขาง
นอกที่ลานบาน และสาวใชคนหนึ่งเขามาทัก
เขาวา “แกก็อยูกับเยซูคนกาลิลีดวยนี่นา”
๗๐ แตเปโตรพูดตอ หน าทุกคนวา “ผมไมรู
วาคุณพูดเรื่องอะไร”
๗๑ แลวเขาก็เดินออกไปที่ประตูบาน
สาว
ใชอีกคนที่เห็นเขาก็บอกกับทุกคนที่อยูตรง
นัน
้ วา “คนนี้อยูกับเยซูชาวนาซาเร็ธดวย”
๗๒ เป โตรปฏิเสธวา “สาบานไดเลย ผมไม
เคยรูจักชายคนนัน
้ ”
๗๓ อีกสักครูหนึ่ ง คนที่ยืนอยูที่นัน
่ ก็เดินเขา
มาหาเปโตร และพูดวา “แกเป็ นหนึ่งในพวก
นัน
้ แนๆ สําเนียงของแกมันฟ องอยูชัดๆ”
๗๔ เป โตรขอใหตัว เองถูกสาป แชงถาโกหก
แลวเขาสาบานวา “ผมไมรูจักชายคน นี้”
ทันใดนัน
้ ไกก็ขัน ๗๕ เปโตรจึงนึกขึ้นไดถึงคํา
พูดที่พระเยซูเคยบอกกับเขาวา “กอนไกขัน
คุณจะพูดวาไมรูจักเราสามครัง้ ” เป โตรออก
ไปขางนอก แลวรองไหอยางขมขื่น
พระเยซูถูกนํ าตัวไปใหปีลาตเจาเมือง
(มก. ๑๕:๑; ลก. ๒๓:๑-๒; ยน. ๑๘:๒๘-๓๒)
๑ ตอนเชา

๒๗ และผูอาวุโสทัง้ หมดไดตัดสินกันวา

มืด พวกหัวหน านักบวช

พระ เยซูสมควรตาย ๒ พวกเขามัดพระองค
แลวนํ าตัวไปมอบใหกับปี ลาต *เจาเมือง
ยู ดาสฆา ตัว ตาย
(กจ. ๑:๑๘-๑๙)
๓ เมื่อยู

ดาสคนที่หัก หลังพระ เยซูเห็นวา
พระองคถูกตัดสินลงโทษถึงตาย
ก็รูสึก
เสียใจมาก เขาจึงคืนเงินสามสิบเหรียญให
กับหัวหน านักบวชและ พวกผูนําอาวุโส ๔ ยู
ดาสครํ่าครวญวา
“ผมทําบาปไปแลวที่หัก
หลังคนที่บริสุทธิ”์ พวกหัวหน านักบวชและ
พวกผูนําอาวุโสตอบวา “แลวมันเกี่ยวอะไร
กับเราดวย นัน
่ มันเรื่องของแก”
*๒๗:๒
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๕ ยู ดาสโยนเงินทิง
้ ไปในวิหาร และเดิน
ออกไปผูกคอตาย
๖ พวกหัวหน านั กบวชเก็บเงินนั น
้ ขึ้นมา
และพูดวา “มันผิดกฎ ที่จะเอาเงินแบบ นี้
เก็บรวมกับเงินของวิหาร
เพราะเป็ นเงิน
เปื้ อนเลือด” ๗ พวกเขาตัดสินใจเอาเงิน นี้ไป
ซื้อที่นาของชางปั ้ นหมอ เพื่อเอาไวเป็ นที่ฝัง
ศพคนตางบานตางเมือง ๘ ที่ตรงนัน
้ ถูกเรียก
วา “ทุงเลือด” มาจนถึงทุกวัน นี้ ๙ เรื่อง นี้ก็
เป็ นไปตามที่เยเร มี ยาห ผู พูด แทน พระเจา
ไดพูดไววา
“พวกเขาเอาเงินสามสิบเหรียญ ซึ่งเป็ น
ราคาคาตัวของพระองคที่คนอิสราเอล
ตัง้ ขึ้น ๑๐ ไปซื้อที่ นาของชาง ปั ้ น หมอ
ตามที่องคเจาชีวิตไดสงั ่ ผมไว” †

ปี ลาต เจาเมืองสอบสวนพระเยซู
(มก. ๑๕:๒-๕; ลก. ๒๓:๓-๕; ยน. ๑๘:๓๓-๓๘)
๑๑ เขาไดนําพระ

เยซูไปยืนอยูตอ หน าเจา
เมืองปี ลาต เจา เมืองไดถามพระองควา “แก
เป็ นกษัตริยของชาว ยิวหรือ” พระ เยซูตอบ
วา “ใช อยางที่ทานวา”
๑๒ แตเมื่อพวกหัวหน านั กบวชและ
พวก
ผูนําอาวุโสกลาวหาพระองค พระองคก็ไมได
ตอบอะไร
๑๓ แลวปี ลาตจึงถามพระองควา “เจาไม
ไดยินขอกลาวหามากมายที่เขาวาเจาหรือ”
๑๔ แตพระองคไมตอบปี ลาตสักคํา ทําใหปี
ลาตแปลกใจมาก
ปี ลาตพยายามจะปลอย
ตัวพระเยซูแตไมสําเร็จ
(มก. ๑๕:๖-๑๕; ลก. ๒๓:๑๓-๒๕;
ยน. ๑๘:๓๙-๑๙:๑๖)
๑๕ ในชวงเทศกาลวันปลดปลอยเป็ น

ประเพณีของเจา
เมืองที่จะใหประชาชน
๑๖ ตอนนั น
เลือกปลอยนักโทษหนึ่งคน
้ มี
นักโทษอื้อ ฉาวคนหนึ่งชื่อบา รับ บัส ๑๗ เมื่อ
ประชาชนมาชุมนุมกันแลว ปี ลาตถามพวก
เขาวา “อยากใหเราปลอยใคร บารับ บัสหรือ
เยซูที่เรียกกันวาพระ คริสต” ๑๘ ปี ลาตรูดีวา
ที่พวกหัวหน านักบวชและพวกผูนําอาวุโสจับ

ปี ลาต ปอนทัส ปี ลาต เป็ นผูวาแควนยูเดีย ในปี ค.ศ. ๒๖-๓๖ (พ.ศ. ๕๖๙-๕๗๙)

†๒๗:๑๐

พวกเขาเอาเงิน … ไดส่ง
ั ผมไว ดูที่ เศคาริยาห ๑๑:๑๒-๑๓; เยเรมียาห ๓๒:๖-๙
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พระ เยซูสงมาใหกับเขานัน
้ มันเกิดจากความ
อิจฉา
๑๙ ขณะที่ปี
ลาตนัง่ อยูบนบัลลังกตัดสิน
คดี ภรรยาของเขาไดสงขอความมาใหเขา
์ น นี้เลย
วา “อยาไปยุงกับผูชายที่บริสุทธิค
เพราะเมื่อคืนฉันฝั นรายถึงเขา ทําใหฉันกลุม
ทัง้ วัน”
๒๐ แตพวกหัวหน านั กบวชและ
พวกผูนํา
อาวุโสไดยุยงประชาชนใหขอปี ลาตปลอยบา
รับบัส และใหฆาพระเยซู
๒๑ เจา เมืองถามประชาชนวา “จะใหปลอย
ใครดีระหวางสองคนนี้” ประชาชนตะโกนวา
“บารับบัส”
๒๒ ปี ลาตถามวา “แลวจะใหทําอะไรกับเยซู
ที่คนเรียกกันวาพระคริสต” พวกเขาทุกคนก็
ตะโกนวา “ตรึงมันซะ”
๒๓ ปี ลาตถามวา “ทําไม เขาทําผิดอะไร
หรือ” แตประชาชนกลับยิ่งตะโกนดังขึ้นวา
“ตรึงมันซะ”
๒๔ เมื่อปี ลาตเห็นวาเขาทําอะไรไมไดมาก
กวานี้ และเริ่มเกิดความวุนวายขึ้นแลว เขา
จึงเอานํ้ ามาลางมือตอ หน าประชาชน และพูด
วา “เราไมเกี่ยว กับการ ตายของชายคน นี้
พวกคุณรับผิดชอบกันเอาเองก็แลวกัน”
๒๕ ประชาชนทัง
้ หมดบอกวา “พวกเราและ
ลูกๆของเราจะรับผิดชอบตอการตายของเขา
เอง” *
๒๖ ปี ลาตก็เลยปลอยบา รับ บัสใหพวกเขา
จากนัน
้ เขาสัง่ ใหเฆี่ยนตีพระ เยซู และสงตัว
พระองคไปใหกับทหารเพื่อเอาไปตรึงที่ไม
กางเขน
ทหารของปี ลาตลอเลียนพระเยซู
(มก. ๑๕:๑๖-๒๐; ยน. ๑๙:๒-๓)
๒๗ ทหารของปี

ลาตนํ าตัวพระ เยซูเขาไป
ที่ศูนยบัญชาการใหญของพวกเขา
แลว
ใหทหารทัง้ กองเขามาราย ลอมพระองคไว
๒๘ พวกเขาถอดเสื้อผาของพระองค แลวเอา
๒๙ พวกเขาเอากิ่ง
ชุดสี แดงมาใสใหแทน
หนามมาสานเป็ นมงกุฎสวมหัวของพระองค
และใหถือไมออไวในมือขวา
จากนัน
้ พวก
เขาก็แกลงทําเป็ นคุกเขาลงตอหน าพระองค

44

มัทธิว ๒๗:๔๔

ลอ เลียนพระองควา “กษัตริยของชาว ยิว
๓๐ แลวก็ถมนํ้ าลายรดพระองค
จงเจริญ”
๓๑ เมื่อลอ
และเอาไมออมาตีหัวพระองค
เลียนจนพอใจแลว พวกเขาก็ถอดชุดสี แดง
ใสเสื้อผาชุดเดิมให
และนํ าตัวพระองคไป
ตรึงที่ไมกางเขน
พระเยซูตายบนไมกางเขน
(มก. ๑๕:๒๑-๓๒; ลก.
๒๓:๒๖-๔๓; ยน. ๑๙:๑๗-๒๗)
๓๒ ขณะที่พวกเขากําลังเดินออกมา

ก็พบ
ชายคนหนึ่งมาจากไซ รีนชื่อซี โมน พวกเขา
จึงไดบังคับใหซี โมนแบกไม กางเขนแทน
พระเยซู ๓๓ เมื่อมาถึงสถานที่ที่เรียกวา “กล
โกธา” ซึ่งหมาย ถึง “เนินหัวกระ โหล ก”
๓๔ พวกเขาเอาเหลาองุนผสมกับของขมมา
ใหพระองค แตเมื่อพระองคชิมแลวก็ไมยอม
ดื่ม ๓๕ หลังจากพวกเขาจับพระองคตรึงบน
ไมกางเขนแลว ก็เอาเสื้อผาของพระองคมา
๓๖ แลวพวกเขาก็นัง
จับสลากแบงกัน
่ เฝ า
๓๗
พระองคอยูที่นัน
่
เขาเขียนคํา กลาว หาติด
ไวเหนือหัวพระองควา “นี่คือเยซู กษัตริย
ของชาวยิว” ๓๘ มีโจรสองคนถูกตรึงกางเขน
พรอมกับพระ เยซู ทางขวาคนหนึ่งและทาง
ซายคนหนึ่ง ๓๙ คนที่เดินผานไปมาตางสาย
หัว และพูดเยาะ เยยวา ๔๐ “อาวไหนบอกวา
จะทําลายวิหาร แลวสรางมันขึ้นมาใหมภาย
ในสามวันไง ถาแกเป็ นลูกของพระเจาจริงก็
ใหชวยชีวิตตัว เอง แลวลงมาจากไม กางเขน
สิ”
๔๑ นอกจาก นี้ พวกหัวหน านั กบวช ครูสอน
กฎ ปฏิบัติ และ พวกผูนําอาวุโส ตางก็พากัน
พูดเยาะ เยยพระองควา ๔๒ “มันชวยคนอื่น
ใหรอดได แตชวยตัว เองไมได ถามันเป็ น
กษัตริยของอิสราเอลจริง ใหมันลงมาจากไม
กางเขนเดี๋ยว นี้ แลวเราจะเชื่อ ๔๓ มันวางใจ
ในพระเจา ถาพระเจาตองการตัวมัน ก็ขอ
ใหพระเจาชวยชีวิตมันเดี๋ยว นี้ เพราะมันพูด
วา ‘เราเป็ นลูกของพระเจา’” ๔๔ โจรสองคน
ที่ถูกตรึงไม กางเขนกับพระองคก็พูดจาดูถูก
พระองคเหมือนกัน

*๒๗:๒๕ พวกเรา … ของเขาเอง หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “ใหเลือดของเขาตกอยูบนเรา
และลูกหลานของเรา”
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พระเยซูตาย
(มก. ๑๕:๓๓-๔๑; ลก.
๒๓:๔๔-๔๙; ยน. ๑๙:๒๘-๓๐)
๔๕ ตัง
้ แตเที่ยง

วัน
มีแตความมืด มิด
ปกคลุมไปทัว
่ ทัง้ แผน ดินจนถึงบายสามโมง
๔๖ ประมาณบายสามโมง พระเยซูรองออกมา
เสียงดังวา “เอลี เอลี ลามา สะบักธานี” แปล
วา “พระเจาของลูก พระเจาของลูก ทําไม
ถึงทอดทิง้ ลูกไป” *
๔๗ เมื่อบาง คนที่ยืนอยูตรงนั น
้ ไดยิน พวก
เขาก็พูดกันวา “เขากําลังเรียกเอลียาห”
๔๘ ทันใด นั น
้ คนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอา
ฟองนํ้ ามาชุบเหลาองุนเปรีย
้ วมาเสียบที่
ปลายไม ออ แลวยื่น ขึ้นไปใหพระองคด่ ม
ื
๔๙ แตพวกที่เหลือพูดวา “ใหคอยดูซิวาเอ ลี
ยาหจะมาชวยชีวิตเขาหรือเปลา”
๕๐ พระเยซูรองเสียงดังออกมาอีกครัง
้ แลว
ก็สิน
้ ใจตาย
๕๑ ในขณะนั น
้ เอง มานภายในวิหารไดฉีก
ขาดออกเป็ นสองสวนจากบนลงลาง
เกิด
แผน ดินไหว และกอน หินแตกเป็ นเสี่ยงๆ
๕๒ พวกอุโมงค ฝั ง ศพเปิ ดออก และรางของ
ประชาชนของพระเจาหลายคนที่ตายไปแลว
ก็ฟ้ ื น ขึ้นมา ๕๓ หลัง จากพระ เยซูฟ้ ื น ขึ้นมา
พวกเขาก็ออกมาจากอุโมงคฝังศพ จากนัน
้
พากันเขาไปในเมืองเยรูซาเล็ม และปรากฏ
ตัวใหประชาชนจํานวนมากไดเห็น
๕๔ เมื่อนาย รอยและพวกทหารที่เฝ าพระ
เยซูอยู
เห็นแผน ดินไหวและเหตุการณ
ทัง้ หมดที่เกิดขึ้นก็กลัวมาก
ตางก็พูดวา
“เขาเป็ นลูกของพระเจาแนๆ”
๕๕ มีผู หญิงหลายคนที่ยืนดูอยูหางๆ พวก
เธอเคยติดตามรับ ใชพระ เยซูมาตัง้ แตแควน
กาลิลี ๕๖ ในพวกนัน
้ มี มารียชาวมักดาลา มา
รียแมของยากอบกับโยเซฟ และแมของยาก
อบกับยอหนที่เป็ นภรรยาของเศเบดี
ฝั งศพพระเยซู
(มก. ๑๕:๔๒-๔๗; ลก.
๒๓:๕๐-๕๖; ยน. ๑๙:๓๘-๔๒)
๕๗ มีเศรษฐีคนหนึ่ งจากเมืองอา ริ มา เธียชื่อ
โย เซฟ เขาเป็ นศิษยของพระ เยซู ในตอน
เย็น ๕๘ โย เซฟไดไปหาปี ลาตเพื่อขอศพพระ
*๒๗:๔๖

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒๒:๑
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เยซู ปี ลาตจึงสัง่ ใหทหารมอบศพพระ เยซู
ใหกับโย เซฟ ๕๙ โย เซฟไดนําศพพระ เยซู
ไป และเอาผาลินินสะอาดพันศพไว ๖๐ เขา
นํ าศพไปไวที่อุโมงค ฝั ง ศพใหมของเขาเอง
ซึ่งเขาไดขุดเขาไปในหิน
และกอนจะจาก
ไป
เขากลิง้ หินกอนใหญมาปิ ดปากอุโมงค
ไว ๖๑ ตอนนัน
้ มารียชาวเมืองมัก ดาลา และ
มา รียอีกคนหนึ่ง ไดมานัง่ มองอยูตรงขาม
อุโมงคฝังศพ
การจัดทหารยามเฝ า
อุโมงคฝังศพพระเยซู
๖๒ วัน รุง ขึ้นซึ่งตรงกับวันหยุดทางศาสนา
พวกหัวหน านักบวชและพวกฟา ริ สี มาพบ
ปี ลาต ๖๓ และบอกวา “พวกเราจําไดวา เจา
จอม หลอก ลวงคนนัน
้ เคยพูดไวตอนที่ยังมี
ชีวิตวา ‘หลังจากสามวัน เราจะฟื้ น ขึ้นจาก
ความ ตาย’ ๖๔ ชวยสัง่ ใหคนไปเฝ าที่อุโมงค
ฝั ง ศพดวยเถอะ เพื่อเฝ าอยางแนน หนาจน
ถึงวัน ที่สาม เพราะไมแนพวกศิษยของมัน
อาจจะมาขโมยศพไปก็ได
แลวไปบอกกับ
ประชาชนทัง้ หลายวา ‘เขาฟื้ น ขึ้นจากความ
ตาย’ การหลอก ลวงครัง้ นี้จะเลวรายยิ่ง กวา
ครัง้ แรกเสียอีก” ๖๕ ปี ลาตพูดกับพวกเขาวา
“เอาทหารไปเฝ าอุโมงคฝังศพใหแนน หนา
เทาที่พวกคุณจะทําได” ๖๖ ดัง นัน
้ พวกเขาไป
ที่อุโมงค ฝั ง ศพ จัด เวรยามดูแลอยางแนน
หนา และไดประทับ ตราไวบนหินที่ปิดปาก
ทางเขาอุโมงคฝังศพ

พระเยซูฟื้นขึน
้ จากความตาย
(มก. ๑๖:๑-๘; ลก. ๒๔:๑-๑๒; ยน. ๒๐:๑-๑๐)
๑ หลัง

๒๘ ไป ตอนเชาตรูวันอาทิตย มารียชาว
จากวันหยุดทางศาสนาผาน

เมืองมัก ดา ลา และมา รียอีกคนหนึ่งไดมาที่
อุโมงคฝังศพ
๒ ในขณะนั น
้ เอง เกิดแผน ดินไหวอยาง
รุนแรง เพราะทูตขององคเจาชีวิตองคหนึ่ง
ลงมาจากสวรรค ทานไปที่อุโมงค ฝั ง ศพ
กลิง้ หินที่ปิดปากอุโมงคออกและนัง่ บนหิน
กอนนัน
้ ๓ ตัวของทูต สวรรคสวาง จาเหมือน
สายฟ า แลบ เสื้อผาขาวเหมือนหิมะ ๔ เมื่อ
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พวกทหารยามเห็นทูต สวรรค ก็กลัวจนตัว
สัน
่ และลมลงเหมือนคนตาย
๕ ทูต สวรรคขององคเจาชีวิตพูดกับหญิง
สองคนนัน
้ วา
“ไมตองกลัวหรอก
ผมรู
วาพวกคุณมาหาพระ
เยซูที่ถูกตรึงบนไม
๖ พระองคไมไดอยูที่นี่
กางเขน
เพราะ
พระองคฟ้ ื น ขึ้นจากความตายแลวเหมือนกับ
ที่พระองคไดพูดไว มาดูที่ที่เขาเคยวางราง
๗ รีบไปบอกพวกศิษยของ
ของพระองคสิ
พระองควา ‘พระองคฟ้ ื น ขึ้นจากความตาย
แลว และพระองคลวง หน าไปที่แควนกา ลิ
ลีกอนแลว พวกคุณจะพบพระองคที่นัน
่ ’ นี่
เป็ นเรื่องที่เราเอามาบอกพวกคุณ”
๘ ผู หญิงทัง
้ สองคนรีบออกไปจากอุโมงค
พวกเธอรูสึกทัง้ หวาด กลัวและดีใจ เขารีบ
๙ ทันใด นั น
วิ่งไปบอกศิษยของพระองค
้
พระ เยซูก็มายืนอยูขาง หน าหญิงสองคน นี้
พระองคทักวา “สวัสดี” ทัง้ สองคนจึงเขา
มากอดเทาของพระองคไวและกม
กราบ
พระองค ๑๐ พระเยซูพูดกับหญิงทัง้ สองคนวา
“ไมตองกลัว ไปบอกพวกพีน
่  องของเราใหไป
ที่แควนกาลิลีเถอะ พวกเขาจะพบเราที่นัน
่ ”
ทหารยามรายงานพวกหัวหน านั กบวช
๑๑ ขณะที่หญิงทัง
้ สองคนกําลังเดินทางไป

นัน
้ ทหาร ยามบางสวนเขามาในเมือง และ
เลาเรื่องที่เกิดขึ้นทัง้ หมดใหพวกหัวหน า
๑๒ พวกหัวหน านั กบวชไปพบ
นักบวชฟั ง
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พวกผูนําอาวุโสแลววางแผนกัน พวกเขาให
เงินพวก ทหารยามจํานวนมาก ๑๓ เขาสัง่
วา “พวกเจาจะตองพูดวา พวกศิษยของ
พระ เยซูแอบมาตอนกลางคืน และขโมยศพ
พระ เยซูไปตอนที่ทหาร ยามกําลังหลับอยู
๑๔ ถาเรื่องนี้ รูไปถึงหูของเจา เมือง พวกขาจะ
พูดกับเขาเอง เพื่อไมใหพวกเจาเดือดรอน”
๑๕ พวกทหารรับเงินไป
และทําตามที่พวก
เขาสัง่ ดัง นัน
้ จึงมีขาวลือเรื่องนี้ในหมูชาวยิว
จนถึงทุกวันนี้
พระเยซูพูดกับศิษยของพระองค
(มก. ๑๖:๑๔-๑๘; ลก. ๒๔:๓๖-๔๙; ยน.
๒๐:๑๙-๒๓; กจ. ๑:๖-๘)
๑๖ พวกศิษยทง
ั ้ สิบ
เอ็ดคนเดินทางไป
แควนกาลิ ลีเพื่อไปยังภูเขาที่พระเยซูบอกให
ไป ๑๗ เมื่อพวกเขาเห็นพระองคก็กมลงกราบ
แตมีบางคนที่ยังสงสัยอยู ๑๘ พระ เยซูเขามา
หาพวกเขา และพูดวา “สิทธิ อํานาจทัง้ หมด
ทัง้ ในสวรรคและบนแผน ดินโลก ไดมอบไว
กับเราแลว ๑๙ ดัง นัน
้ ใหออกไปทําใหคนทุก
ชาติมาเป็ นศิษยของเรา ใหเขาเขาพิธีจุม นํ้ า
เพื่อจะไดกลายเป็ นของพระ บิดา พระ บุตร
และพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ ๒๐ สอนพวกเขาให
เชื่อ ฟั งทุกสิ่งที่เราไดสัง่ ไว จําไววา เราจะอยู
กับพวกคุณเสมอ จนกวาจะสิน
้ ยุค”

